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ABSTRACT 

While conservation of biodiversity is fundamental to all life on Earth and consequently 
recognized both in national and international law as one of the prerequisites for 
sustainable development, loss of biodiversity is continuing. A first purpose of this thesis 
is to analyze whether the legislation on hunting and management of wildlife populations 
is developed to achieve complex and dynamic ecosystem goals. This analysis also 
assesses legal preconditions for adaptive management. The thesis indicates differences 
between legal and ecological criteria, foremost on the ecosystem level. The divergences 
are profound in Swedish law, but also exist in EU-law. The legislation is mainly 
concerned with the use of single species and there are few legal obligations to preserve 
or consider ecosystemic characteristics. Moreover, there are few substantial legal 
requirements for ensuring adaptive management. Although, in Sweden, the 
Environmental Code is in principle more developed for the purpose of conserving 
biodiversity, the code lacks enforcement tools in relation to hunting specifically. A 
second purpose of the thesis is to discuss new legal approaches to wildlife management. 
A study of environmental legislation on the management of natural resources in New 
Zeeland, with emphasis on planning systems, has been conducted. Important elements 
of the legislation have served as inspiration when suggesting new approaches in 
Swedish law. Increased integration between legislation on hunting and wildlife 
management and the Environmental code, should promote holistic and ecosystemic 
decision making. Such integration is suggested either through including environmental 
hunting rules under the Environmental Code or through developing a new legal 
framework for the regulation, planning and management of wildlife with functions to 
secure horizontal integration with the Code and other relevant sectoral laws (such as the 
Forest Act). Moreover, a top-down-approach in the regulation is necessary to implement 
overriding complex and dynamic ecosystem goals. However, a central framework 
regulation should leave responsibility to regional or local levels to determine the 
specifics, in particular where ecological preconditions differ between areas or when 
detailed rules cannot be expected to hold for a long time. Given non-linearity, 
unpredictable changes, uncertainty and lack of ecosystem knowledge, too detailed 
regulation may in fact even counteract the biodiversity goal. However, a framework 
legislation should include guiding principles, clear legal definitions and legal standards 
to steer the decision-making at lower levels. Regulations and decision making at lower 
levels must be consistent with higher levels. Where possible and necessary, legal limits 
should ensure that the use of wildlife resources and biodiversity are maintained within 
ecologically sustainable limits. A legal, ecosystemic and adaptive, planning system is 
promoted for achieving complex and dynamic goals in relation to wildlife management. 
If so, it can be an appropriate approach for vertical integration and full implementation 
of legal requirements which are in consistency with the framework goals. Such a 
planning system must be developed with the purpose to implement EU-requirements. In 
general a more clear and precise implementation of EU-law is motivated, not only from 
a legal perspective, but from a goal fulfillment perspective as well, considering that 
legal criteria on the EU-level in some aspects are more consistent with ecological 
criteria. 
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1 INLEDNING 

1.1  Bakgrund  

1.1.1 Varför bevara biologisk mångfald? 

Biologisk mångfald, variationsrikedom inom och mellan arter och ekosystem, som är en 
konsekvens av evolutionära processer, skapar förutsättningarna för människors och 
andra arters liv på jorden.1 Den biologiska mångfalden ger upphov till en mängd olika 
ekosystemtjänster som människan är beroende av eller på annat sätt åtnjuter fördelar av. 
Det kan handla om producering av föda, mediciner, rening av vatten, pollinering eller 
annat. Givet att kunskapen om den biologiska mångfalden är begränsad kan bevarandet 
av biologisk mångfald emellertid även vara motiverad utifrån ett försiktighetstänkande 
(vi vet inte alltid vilka arter, gener eller ekosystem som kan komma att behövas i 
framtiden). Dessutom kan den biologiska mångfalden anses ha ett värde utöver de 
nyttor den ger eller kan ge upphov till för mänskligheten, som bör bevaras.2 Insikten om 
den biologiska mångfaldens betydelse har lett fram till antagandet av politiska och 
rättsliga mål om bevarandet av den biologiska mångfalden i såväl nationell som 
internationell.3

Under de senaste århundraden, och särskilt under de senaste 50 åren, har emellertid den 
biologiska mångfalden minskat drastiskt och förändringen som sker nu har bedömts 

                                                
1 Se exempelvis Gaston och Spicer (2004), s. 105, Duraiappah och Naeem (2005a), s. 18, Kommissionen 
(2010), s. 2 och Conference of the Parties (nedan COP), (2010), beslut X/2 om en strategisk plan för 
biologisk mångfald 2011-2020, p. 3, s. 6 (bilaga). 
2 Detta brukar refereras till som ett s.k. inneboende värde eller existensvärde. Se om detta i kapitel 2. Se 
även förarbetena till miljöbalken där det uttrycks att den biologiska mångfalden har ett ”skyddsvärde i 
sig”. Se mer om de gällande reglerna i kapitel 6.  
3 Som beskrivs i kapitel 5 var antagandet av 1992 års konvention om biologisk mångfald (Convention on 
Biological Diversity (1992). 31 ILM 818 (1992)). förmodligen ett av de viktigaste stegen för införandet 
av mål om biologisk mångfald i länders rättsordningar (konventionen är i Sverige antagen genom SÖ 
1993:77). Genom antagandet av Miljöbalken (1998:808) infördes sedan målet i den nationella 
miljölagstiftningen (se 1 kap. 1 § 1 st. MB). Bevarandet av biologisk mångfald är också det övergripande 
syftet med det EU-rättsliga habitatdirektivet (se artikel 2 i Rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter 92/43/EEG av den 21 maj 1992, EGT L 206). I EU:s fågeldirektiv 
(Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009. O.J. L 20/7) uttrycks 
bevarandet av biologisk mångfald inte som ett övergripande mål. Däremot framgår av ingressen att 
minskningen av vilda fågelarter, som förekommer naturligt inom medlemsstaternas territorium, utgör ett 
allvarligt hot mot bevarandet av den naturliga miljön. Hotet anses vara särskilt stort eftersom 
minskningen antas medföra att den biologiska jämvikten hotas (se preambel p. 3). Se mer om biologiskt 
mångfald som rättsligt mål senare i detta kapitel samt i kapitel 5. 
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vara den snabbaste och mest destruktiva någonsin.4 Minskningen sker på gen-, art- och 
ekosystemnivå, men förlusten på artnivå antas, utifrån rådande kunskap, vara den mest 
omfattande.5 Utöver de arter som redan gått förlorade är en stor del av världens arter 
sällsynta eller hotade, vilket innebär risk för ytterligare degradering av den biologiska 
mångfalden.6 Antropogen aktivitet (såsom jordbruk, skogbruk, jakt, fiske och 
förorening av mark, luft och vatten) anses vara den mest kritiska påverkandefaktorn.7

De tidigare uppsatta målen har med andra ord inte nåtts.8

Konsekvenserna av förlusten av biologisk mångfald är, på grund av dess omfattning, 
allvarliga, men även oförutsägbara. Hur omfattande förändringen i den biologiska 
mångfalden kan vara, utan allvarliga eller irreversibla försämringar i ekosystemens 
funktioner, är ofta okänd. Det som emellertid har visats är att en stor andel av världens 
ekologiska system genomgår betydande förändringar, vilka kan förväntas orsaka 
oförutsägbara försämringar av ekosystemens förmåga att producera tjänster.9 Ett flertal 
ekologiska studier visar även att det finns en positiv korrelation mellan ekosystemens 
förmåga att motstå förändringar (s.k. resiliens eller buffringsförmåga) och biologisk 
mångfald.10 Förlust av biologisk mångfald innebär därför en ökad risk för att 
ekosystemens förmåga att producera livsnödvändiga tjänster går förlorade, tillfälligt 
eller för all framtid.11  

1.1.2 Biologisk mångfald som rättsligt mål 

Den växande kunskapen om den biologiska mångfaldens värden, dess komplexitet och 
riskerna med den pågående minskningen är några av bakgrundsfaktorerna till att det 
numera finns både politiska och rättsliga mål för bevarandet av den biologiska 
mångfalden.12 Målet stadfästes tidigast i den internationella rätten genom antagandet av 
1992 års konvention om biologisk mångfald som ett led i uppfyllandet av det 
                                                
4 Se exempelvis Gaston och Spicer (2004), s. 108, Duraiappah och Naeem (2005a), s. 2ff och COP 
(2010), beslut X/2, p. 8, s. 7 (bilaga). Utrotningar har förekommit långt tidigare och det kan hävdas att 
utrotningsprocessen till följd av mänsklig aktivitet, som huvudorsak, började redan på istiden. Se om detta 
i exempelvis Martin (2005), s. 250ff.  
5 Enligt Duraiappah och Naeem (2005a), s. 2ff, har utrotning av arter ökat 1000 gånger under senaste 100 
åren. För ett mer konkret exempel kan en studie om skogsbrukets effekter på den biologiska mångfalden 
av Brandt och Gröndahl (2000) nämnas. I denna studie uppskattas att 27000 arter utrotas i världen varje 
år till följd av skogsbruket.  
6 En majoritet av världens kända arter (cirka 2 miljoner arter är katalogiserade) uppvisar minskningar i 
populationsstorlek eller i utbredning. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 djur- och växtarter vara akut 
hotade enligt Centrum för Biologisk Mångfald (nedan CBM), (2007). Klassificeringen av arters 
bevarandestatus, som ej är rättsligt bindande, sker utifrån Artdatabankens kriterier, vilka i sin tur bygger 
på IUCN:s kriterier. Se mer om klassificeringen av arter på http://www.artdata.slu.se/rodlista/. 
7 Se exempelvis Daily (1997) och Duraiappah och Naeem (2005a), s. 8-10.  
8 Se mer om detta nedan.  
9 Macrory (2006), s. 352 och Duraiappah och Naeem (2005).  
10 Se kapitel 2 samt Holling och Meffe (1996), Gunderson (2000) och Berkes et al. (2003).  
11 Tilman (1997). Se även kapitel 2. 
12 Se exempelvis Birnie och Boyle (2002), s. 568, Miller (2007), s. 58ff, Gaston och Spicer (2004), s. 139 
och Macrory (2006), s. 352.  
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övergripande målet om hållbar utveckling.13 Genom konventionen kom även begreppet 
biologisk mångfald att definieras rättsligt.14 Krav på bevarandet av den biologiska 
mångfalden samt antagandet om dess betydelse för uthållig utveckling har även införts i 
den nationella rätten genom miljöbalkens ikraftträdande.15 Miljöbalkens målparagraf, 
som beskrivs längre fram i denna avhandling, anger att det övergripande målet om 
hållbar utveckling bland annat ska nås genom att den biologiska mångfalden bevaras.16

Utöver de lagstadgade målen har även strategier, handlingsplaner, målsättningar m.m., 
på såväl global som EU-rättslig och nationell nivå, antagits.17 De tidigare gällande 
målsättningarna att stoppa förlusten av biologisk mångfald misslyckades och nya 
målsättningar att hejda förlusten fram till 2020 och en vision för 2015 har därför 
antagits.18  

1.1.3 Rättsliga instrument för bevarandet av biologisk mångfald 

En målformulering är inte i sig tillräcklig för ett effektivt genomförande av bevarandet 
av den biologiska mångfalden och fungerar därför främst som vägledning vid 
tolkningen av andra rättsregler.19 För att genomföra målet krävs därför även regler som 
kan riktas mot enskilda för att avstyra/tillstyra sådant handlande som påverkar 
skyddsobjektet på ett önskvärt eller icke-önskvärt sätt. Det är med andra ord nödvändigt 
att genomföra ett rättsläge för enskilda som överensstämmer med det som målregeln 
avser uppfylla.20 När det gäller målet om bevarandet av biologisk mångfald finns ett 
antal instrument som kan anses utgöra viktiga beståndsdelar i genomförandet av målet. 
Exempelvis kan nämnas allmänna hänsynsregler, hushållningsbestämmelser, regler om 
                                                
13 SÖ 1993:77. Dessutom antogs det icke-rättsliga handlingsprogrammet Agenda 21 för miljö och 
utveckling, Riodeklarationen och skogsprinciperna. Konventionen har ett brett tillämpningsområde och är 
dessutom ratificerad av 177 stater. De rättsliga kraven är dock svaga och allmänt formulerade.  
14 Enligt artikel 2 är biologisk mångfald ”variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer 
(inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) samt de ekologiska komplex i vilka 
dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”. Se mer om 
definitionen i kapitel 2.  
15 Målet om en hållbar utveckling har kodifierats i den svenska grundlagen, 1 kap. 2 § 3 st. RF, och är 
även det övergripande målet med miljöbalken i 1 kap. 1 § MB. 
16 1 kap. 1 § 2 st. 3p. MB. Författarens kursivering. Delmålen ger således ytterligare vägledning för hur 
det övergripande målet ska nås. Delmålen ska emellertid ej ses som uttömmande utan snarare som 
exempel (prop. 1997/98:45, del 2, s. 7). Vidare är delmålen till viss del överlappande och kan i det 
enskilda fallet vara konkurrerande. Se mer om detta i Michanek och Zetterberg (2004), s. 103-104 samt 
kapitel 5. 
17 Se mer om det globala beslutet om en strategi antaget av parterna till konventionen under det tionde 
partsmötet i Japan i oktober 2010 i kapitel 5. Se där även 5 om vilka policydokument och förberedande 
rättsakter som antagits inom EU.  
18 Se särskilt Kommissionen (2010), s. 2 och COP (2010), beslut X/2, p. 7, s. 7 (bilaga). Detta beskrivs 
mer utförligt i kapitel 5.  
19 Som framgår av kapitel 5 ges dessutom preciseringar av målet att bevara biologisk mångfald av icke-
bindande rättskällor (förarbeten, miljömål m.m.) vilket riskerar att ge svag styrning vid tillämpning av 
miljöbalkens regler.  
20 Se kapitel 3 om s.k. rättsligt genomförande och rättslig operationalisering. Utöver materiella regler 
krävs även regler som innebär att de materiella reglerna efterlevs (eller genomdrivs), exempelvis 
straffsanktioner vid underlåtenhet att vidta viss åtgärd eller handlande mot förbud m.m. Se mer om 
miljömål och dess genomförande i Westerlund (1997), s. 41-66 och Gipperth (2000), samt i kapitel 3.  
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uttag av naturresurser och kontroll av förorening. Särskilt viktiga instrument i detta 
sammanhang är naturskyddsregler, d.v.s. sådana regler som har till syfte att skydda 
naturvärden antingen genom att skydda ett visst objekt (exempelvis skydd av en art eller 
ett visst område)21 eller genom att kontrollera aktiviteter som riskerar att påverka 
naturvärdet negativt (exempelvis tillståndskrav för uttag av naturresurser).22 I den 
svenska rättsordningen återfinns en stor del av naturskyddsreglerna i miljöbalken, vilket 
möjliggör för en ökad helhetssyn i den rättsliga operationaliseringen. Miljöbalken täcker 
emellertid inte in all naturresursanvändning, utan ska tillämpas parallellt med ett flertal 
sektorlagstiftningar.23 För ett fullständigt genomförande av målet om biologisk 
mångfald krävs därför att även instrument och regler i annan lagstiftning än miljöbalken 
utformas ändamålsenligt i förhållande till målet.24 Av betydelse för genomförandet av 
målet om biologisk mångfald är exempelvis regler om skydd och uttag av arter i 
jaktlagstiftningen.25  

1.1.4 Skydd av arter och reglering av jaktuttag 

En av de allvarligaste orsakerna till degradering av biologisk mångfald är som tidigare 
beskrivits förlusten av arter.26 Denna förlust beror i sin tur på ett flertal faktorer, 
däribland den direkta exploateringen av arter genom jakt och fiske.27 Användningen av 
                                                
21 Genom områdesskyddet skyddas typiskt sett ett visst geografiskt område och de livsmiljöer och arter 
som förekommer inom detta. Skydd av arter syftar snarare till att skydda vissa artbestånd genom förbud 
mot vissa åtgärder som riktas mot artbestånden (populationen) oavsett var arten befinner sig. Ett sådant 
skydd kan innebära ett generellt förbud mot all skadlig aktivitet mot en art eller ett förbud eller 
regleringar av en viss typ av aktivitet (exempelvis förbud mot avverkning, jakt eller fiske). I svensk rätt 
finns bl.a. regler om fridlysning av växt- och djurarter, regler om handel, förvaring, försäljning och 
liknande åtgärder med hotade växt- och djurarter m.m.  
22 Se även en om skillnaden mellan strategiska instrument och kontrollinstrument i Michanek och 
Zetterberg (2004), s. 194. 
23 Idag finns de flesta miljöregler samlade i miljöbalken, som därmed utgör ett viktigt styrmedel för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Utöver MB finns emellertid ett antal lagstiftningar med regler 
kring aktiviteter som typiskt sett innebär negativ påverkan på bevarandet av biologisk mångfald. För en 
diskussion om motiv till lagsystematiken, se prop. 1997/98:45, del 1, s. 154-193 och 309. 
24 Här kommer ändamålsenlighet och effektivitet att användas synonymt i avseende på förhållandet 
mellan lagstiftning och resultat (d.v.s. avseende måluppfyllnaden). Westerlund (2003), s. 56, menar att 
det i begreppet effektivitet ingår att lagen är ändamålsenligt konstruerad och att den tillämpas 
ändamålsenligt. När begreppet kostnadseffektivitet används i denna avhandling avses måluppfyllelse till 
lägsta möjliga kostnad. En reglering kan med andra ord vara effektiv utan att vara kostnadseffektiv. Jfr de 
engelska begreppen efficiency och effectiveness, där det första vanligen används för att beskriva 
kostnadseffektivitet och det andra effektivitet med avseende på måluppfyllandet. Se även kapitel 3 om 
reglers ändamålsenlighet för genomförande av övergripande miljömål. Se även analysen om reglernas 
ändamålsenlighet i för genomförandet av biologisk mångfald vid jakt i kapitel 6. 
25 Andra lagstiftningar av särskilt intresse för artskyddet är fiske- och skogsvårdslagstiftningarna. Den nu 
gällande rättsordningen och förhållandet mellan jaktlagen och miljöbalken analyseras och diskuteras i 
kapitel 6. 
26 Detta antagande bygger emellertid på den idag rådande och begränsade kunskapen om ekologiska 
samband. Även om kunskapen är begränsad även avseende artnivån är den än mer begränsad när det 
gäller övriga delar av den biologiska mångfaldens komponenter. Se mer om detta i kapitel 2 samt där 
angivna referenser.  
27 Enligt Gaston and Spicer (2004), s. 116-118 är den direkta exploateringen en av fyra huvudorsaker till 
förlusten av biologisk mångfald, i ett globalt perspektiv. Fragmentering av habitat antas dock i många fall 
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icke-förnyelsebara resurser innebär per se att resursen efter viss tidsperiod tar slut. 
Omvänt gäller emellertid inte att en förnyelsebar resurs, dit artbestånden räknas in, alltid 
kan exploateras i hur hög grad som helst. Även vissa förnyelsebara resurser är nämligen 
uttömbara efter vissa nivåer, exempelvis då populationens storlek hamnat under 
miniminivån för reproduktion.28 En reglering av uttaget som säkerställer att gränser för 
hållbara uttag inte överskrids är således ett nödvändigt mål om bevarande av biologisk 
mångfald ska uppfyllas. 

Om vi blickar tillbaka i tiden visar erfarenheterna att allt för omfattande 
jaktexploateringar resulterat i att arter har försvunnit eller hamnat nära gränsen för 
utrotning.29 Visenten och uroxen är två arter som utrotades tidigt ur den svenska faunan 
på grund av alltför omfattande jakt.30 I modern tid har bäver,31 vildsvin och vildren 
utrotats och de tre klövviltspopulationerna älg, kronhjort och rådjur varit mycket nära 
att försvinna till följd av omfattande jaktaktiviteter.32 Även de stora rovdjuren har varit, 
och är, hotade eller sårbara till följd av för högt jakttryck.33 Empiriska data visar att det 
särskilt är arter som anses vara ekonomiskt värdefulla (p.g.a. exempelvis päls eller kött) 
eller arter som ger upphov till konflikter med motstående intressen, som drabbats hårt 
av jaktuttag.34  

Jaktuttag kan även påverka arter på den genetiska nivån med risk för minskad 
motståndskraft mot sjukdomar.35 Jakt kan vidare orsaka skada på andra arter än den 
beskattade eller till och med påverka ett helt ekosystems hälsa. En nedgång i 
populationsstorleken av en art som har en nyckelfunktion i ett ekosystem kan innebära 
att dessa ekosystemfunktioner går förlorade och i värsta fall leda till att ett helt 
ekosystem kollapsar.36 Allt mer forskning visar att kraftiga minskningar eller utrotning 
av toppredatorer kan ha förödande konsekvenser för hela ekosystem och att 
                                                                                                                                              
vara den absolut största orsaken till förlusten av arter. Den direkta exploateringen tenderar generellt sett 
att vara ett större hot ju högre upp i näringsväven vi befinner oss och/eller ju större värden arten ger 
upphov till. Se kapitel 2.  
28 Se mer om detta i kapitel 2.  
29 Som ovan beskrev skedde även utrotning av arter redan långt tidigare i människans historia. 
Förmodligen utrotades exempelvis mammuten till följd av mänsklig exploatering redan under istiden. 
30 SOU 1974:81, s. 306.  
31 Bävern återinplanteras första gången redan 1921.  
32 De exempel som givits här är de arter vars bevarande anses ha hotats av just överbeskattning genom 
jakt. Det är dock viktigt att komma ihåg att även andra faktorer än jakten påverkar arters bevarandestatus 
och att det ibland kan vara svårt att isolera en faktor från en annan.  
33 Se prop. 2000/01:57, s. 10.  
34 Även arter som finns på öar, som förekommer i små populationer och/eller är stora och lättjagade 
(såsom många av toppredatorerna) drabbas ofta hårt av jakten. Enligt det s.k. declining population 
paradigm (DPP), som studerar de externa orsakerna till minskande populationer, biotoper eller 
ekosystem, är jakten en av ”de ondas kvartett”. Enligt paradigmet tas jakten upp som den viktigaste 
anledningen till att de flesta av de stora däggdjuren, som dessutom ofta fungerat som nyckelarter i 
ekosystemen, försvunnit från Europa under de senaste 50 000 åren. 
35 Jakt på småvilt exempelvis, d.v.s. sådana arter som förekommer i relativt stora populationer, har visats 
sig ha större negativa effekter än vad som tidigare känts till. Se exempelvis Coltman (2005) för hur 
troféjakt orsakar selektion samt kapitel 2.  
36 Utrotning av varg i nationalparken Yellowstone har beskrivits som ett exempel där utrotningen av en 
art (varg) inneburit en stor negativ påverkan på ett helt ekosystem (populationerna av hjort och älg blev 
alltför stora när vargen försvann). Se mer om detta samt referenser i kapitel 2. 
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återinplantering av den utrotade arten kan vara problematisk och till och med kan 
förvärra ekosystemets hälsa ytterligare.37 Det finns flera olika typer av samspel mellan 
arter och deras ekosystem som innebär att jakten påverkar den biologiska mångfalden 
på ett betydligt mer komplext sätt än vad vi tidigare känt till.38 Kunskapen är fortfarande 
ofullständig och försvårar därför förutsägbarheten av jaktens konsekvenser. Denna 
komplexitet och ofullständiga kunskap har särskilda implikationer för hur rätten bör 
utformas.  

Den pågående förlusten av arter och minskningen av biologisk mångfald visar på att 
påverkan och nyttjandet av resurserna överskrider gränserna för vad som kan anses 
långsiktigt hållbart. Den största påverkan på den biologiska mångfalden i Sverige, sker 
som beskrivs nedan, framför allt genom andra aktiviteter än jakt.39 Eftersom jakt 
emellertid har haft, kan ha och till viss del även fortfarande har negativa effekter på den 
biologiska mångfalden, finns behov av reglering av jakt. En rättslig styrning av 
jaktuttaget kan mot bakgrund av erfarenheter och ny kunskap anses nödvändig för att 
jakten inte ska leda till att arters långsiktiga bevarandestatus eller dess upprätthållande 
av ekologiska samband och funktioner äventyras. Ju större påverkan jaktuttaget har för 
en arts livskraft och ju större roll arten har i ekosystemet, desto mer nödvändiga (och 
även effektiva), blir dessa styrmedel både avseende bevarandet av arten och bevarandet 
av den biologiska mångfalden i sin helhet. Jaktlagstiftningen kan därför, om 
ändamålsenligt utformad, vara ett av flera viktiga styrinstrument för att bevara biologisk 
mångfald.40 Huruvida de befintliga reglerna för bestämmandet av uttag genom jakt är 
ändamålsenliga för att styra mot dessa mål eller om nya rättsliga angreppssätt är 
nödvändiga, är huvudfrågan för analysen i kapitel 6 i denna avhandling och något som 
vidareutvecklas nedan.  

1.1.5 Behov av nya rättsliga angreppssätt? 

Under 1900-talet har kunskapen och synen på naturvård förändrats och 
bevarandeperspektivet införts i rättsordningen. Politiska och rättsliga mål om bevarande 
av den biologiska mångfalden och ett flertal instrument, såsom skydd av arter, biotoper 
och områden, tillståndsprövning och reglering av olika aktiviteter m.m. har införts i 

                                                
37 Se exempelvis Borrvall (2006) och Christianou (2006). 
38 Skador på ekologiska processer och samband tas också ofta upp som en av de viktigaste anledningarna 
till förlusten av den biologiska mångfalden. Se mer om detta i kapitel 2 samt i Gaston och Spicer (2004), 
s. 116, 129-130 samt Levin (1998) och Olsson och Folke (2003).  
39 Som just beskrivits betyder emellertid inte detta att jakten inte har haft och kan få negativa effekter på 
den biologiska mångfalden med risk för irreversibla skador. Detta visar som sagt historien men även 
erfarenheter från andra länder. Se mer om detta nedan och framför allt i kapitel 2.  
40 Eftersom den biologiska mångfalden påverkas av många andra faktorer än enbart jakten och 
jaktlagstiftningen enbart är tillämplig på aktiviteter som kan hänföras till jakt är lagstiftningen betydelse 
som styrmedel begränsad. Andra styrmedel behövs, både i form av lagstiftning som reglerar andra 
påverkandefaktorer men även andra typer av styrmedel kan komplettera lagstiftningen. För en diskussion 
om lagstiftning som styrmedel i förhållande till andra styrmedelsalternativ se exempelvis Westerlund 
(2003), s. 40-70.  
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rättsordningen med syftet att minska de negativa effekterna på naturvärden.41 Trots detta 
har målet med bevarandet av den biologiska mångfalden inte uppnåtts och många arter 
är idag sällsynta, hotade eller sårbara.42

En presumtiv förklaring till de rättsliga instrumentens otillräcklighet är att de inte 
utformats eller utvecklats med tillräcklig hänsyn till ekosystemens komplexitet och 
dynamik utan snarare varit inriktad på skydd av enstaka objekt, exempelvis arter, och 
förutsätter vanligen såväl linjära och förutsägbara orsakssamband.43 Reglering utan 
hänsyn till att ekosystemsamband ofta är icke-linjära och påverkan av olika aktiviteter 
(såsom jaktuttag) på den biologiska mångfalden därmed oförutsägbara, utan rättsliga 
krav som säkerställer att ekologiska tröskelvärden inte överskrids och utan hänsyn till 
att det ofta föreligger en stor kunskapsbrist vad gäller ekosystemen antas här vara 
möjliga orsaker till ett otillräcklig genomförandet av komplexa och dynamiska 
miljömål.44  

Givet att bevarandet av biologisk mångfald är ett lagstadgat mål som Sverige är 
förpliktigad att uppfylla, bör nya rättsliga angreppssätt, bland annat vad gäller den 
rättsliga jaktregleringen, diskuteras. Sådana angreppssätt bör givet de ovan angivna 
presumtionerna framför allt utvecklas med hänsyn till ekologiska realiteter.45 Mer 
holistiska angreppssätt med övergång från skydd av enstaka objekt till ekosystem, och 
med insikt och metoder för att hantera dynamiken, stöds också av konventionen om 
biologisk mångfald och de beslut som antagits för vägledning avseende 
implementeringen och genomförandet av konventionens förpliktelser.46 Dessutom 
uttrycks allt oftare i utredningar och propositioner att det finns ett behov att inkorporera 

                                                
41 Se kapitel 4 om utvecklingen av rättsliga instrument för skydd av arter samt kapitel 5 om de gällande 
miljörättsliga principerna och instrument för bevarandet av biologisk mångfald. Se även Wilson et al. 
(1994), Gunderson et al. (1995), Michanek och Zetterberg (2004).  
42 Se ovan samt kapitel 5 om de nya målsättningarna efter misslyckandet med att uppfylla 2010-
målsättningen.  
43 Se bland teoribildning av bland annat Westerlund (2009b, 2003) samt Bosselmann (2010) där 
ekosystemen, och ytterst biosfären, anses vara grunden för hållbar utveckling och därmed något 
rättsordningen måste anpassas till. Boseelmann (2010), s. 2432, uttrycker bland annat att “.. the overall 
lack of a foundational law that holds the environment as the foundation of life and the integrity of the 
ecological system as non-negotiable has severe consequences”. De teoretiska utgångspunkterna för denna 
avhandling lyfts fram i kapitel 3. Begreppet och målet hållbar utveckling beskrivs i kapitel 5.  
44 Det finns studier som visar att användningen av instrument som fokuserar på enskilda objekt leder till 
lägre resiliens inom ekosystemen. Se exempelvis Gunderson (2000), som refererar till den senare typen 
av reglering som “command-and-control resource management”. Se vidare om detta i kapitel 2. 
45 Detta utvecklas i kapitel 2. Se även om ekosystemens komplexiteter i Levin (1998), Scheffer et al. 
(2001) och Olsson, Folke och Berkes (2003).  
46 Se preambel samt artikel 2. Se även COP-beslut V/6 om ”Ekosystemansatsen” (denna beskrivs närmare 
i kapitel 5). Se även den nationella strategin för bevarandet av biologisk mångfald, prop. 1993/94:111, s. 
31, som tydliggör att en helhetssyn ska tillämpas vid åtgärder för upprätthållandet av ekologiska processer 
och arters långsiktiga överlevnad. Se även förslag till preciseringar för nya delmål under 
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt djur- och växtliv” på Naturvårdsverkets hemsida, särskilt p. 1, 7 och 8. Se 
http://www.miljomal.nu/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/Definition/Ett-rikt-vaxt--och-djurliv--forslag-till-
nya-preciseringar-/#8 (2011-08-08). Miljökvalitetsmålen kan ge vägledning för tolkning vid 
tillämpningen av regler för uppfyllandet av miljöbalkens övergripande mål (se kapitel 5).  
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ekosystemperspektiv och nya former av förvaltningsmodeller, bland annat adaptiv 
förvaltning, i lagstiftningen.47  

1.2  Syfte och metod  

1.2.1 Utgångspunkter och syften 

1.2.1.1 Avhandlingens utgångspunkt  

Utgångspunkten för denna avhandling är att den biologiska mångfalden ska bevaras 
som ett led i uppfyllandet av en hållbar utveckling.48 Eftersom det sedan relativt lång tid 
tillbaka finns både rättsliga mål och instrument för bevarandet av arter och biologisk 
mångfald samtidigt som den biologiska mångfalden fortsätter att minska, är det 
motiverat att analysera huruvida den rättsliga regleringen är utformad på ett 
ändamålsenligt sätt.49 Som ovan beskrivits finns ett flertal hot mot bevarandet av arter 
och biologisk mångfald i sin helhet, men av utrymmesskäl är denna avhandling 
avgränsad till den rättsliga uttagsregleringen av viltarter (vilda däggdjurs- och 
fågelarter) genom jakt.  

1.2.1.2 Analytiska och jämförande syften 

Syftet med analysen (kapitel 6) är dels att undersöka hur gränser för jaktuttag av 
viltarter bestäms och om de rättsliga kriterierna för bestämmandet överensstämmer med 
de teoretiska utgångspunkterna, s.k. ekologiska kriterier eller faktorer för bevarandet av 
den biologiska mångfalden på såväl gen-, art- och ekosystemnivå (dessa beskrivs i 
kapitel 2). En huvudhypotes är att hänsyn till interaktioner mellan arter och artens 
funktion i ekosystemet inte avspeglas i rättsreglerna i tillräcklig utsträckning. 
Ytterligare ett syfte är att analysera huruvida den rättsliga regleringen är ändamålsenligt 
utformad enligt vissa miljörättsteoretiska utgångspunkter (dessa beskrivs i kapitel 3) 

                                                
47 Analysen av den befintliga regleringen sker i kapitel 6 och diskussionen om nya rättsliga angreppssätt 
för genomförandet av miljömål i kapitel 8.  
48 Detta följer av de rättsligt bindande målen i internationell rätt, EU-rätt och nationell rätt.  
49 En ytterligare utgångspunkt för avhandlingen är således att rättsordningen kan ha en signifikant 
styrfunktion för bevarandet av den biologiska mångfalden. Även styrmedel utanför rätten kan påverka 
bevarandet av den biologiska mångfalden, men en undersökning av dessa ligger utanför denna studie. För 
en diskussion om olika typer av styrmedel (informativa, ekonomiska och rättsliga), se Westerlund (1997).  
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som utvecklats i tidigare miljörättslig och problemorienterad forskning (se nedan). 
Dessa utgångspunkter bygger på insikten om att ekosystemen är komplexa och 
dynamiska och att det finns gränser för den ekologiska hållbarheten som inte får 
överträdas. Med en sådan utgångspunkt i naturens förutsättningar ställs särskilda krav 
på rättens utformning och tillämpning. Med andra ord syftar analysen bland annat till att 
undersöka hur rätten förhåller sig till icke-linjära effekter, ofullständig kunskap, 
dynamik och andra ekologiska realiteter. Eftersom även EU-rätten omfattas av analysen 
är ett delsyfte med analysen att undersöka och diskutera situationer där nationell rätt och 
EU-rätt inte stämmer överens.50  

1.2.1.3 Konstruktiva syften 

Under förutsättningen att analysen av den gällande regleringen visar att det föreligger 
skillnader mellan rättsliga och ekologiska kriterier, mellan nationell rätt och EU-rätt 
eller brister med hänsyn till teoretiska antaganden om rättens utformning, avser 
avhandlingen att på en principiell nivå diskutera hur den rättsliga regleringen av viltarter 
bör utformas för att genomföra målet om bevarandet av biologisk mångfald på gen-, art- 
och ekosystemnivå (kapitel 8). Syftet är särskilt att diskutera nya rättsliga angreppssätt 
för att åstadkomma en ekosystematisk och adaptiv reglering och planering av 
användningen av viltresurser.51 I detta ingår, givet det ovan beskrivna delsyftet, att även, 
på en principiell nivå, ge förslag på hur implementeringen av de EU-rättsliga 
förpliktelserna i samband med jakt, kan förbättras.52

Ytterligare ett syfte med denna avhandling är att studera rättsliga angreppssätt i den 
nyzeeländska rättsordningen (kapitel 7). Det finns ett antal skäl till att vissa 
nyzeeländska naturresurslagstiftningar har valts som analysobjekt i denna avhandling. 
Det främsta skälet är att den nyzeeländska naturresurslagstiftningen, the Resource 
Management Act (RMA) från 1991, har uttalats vara en av de mest teoretiskt och 
metodologiskt framåtsträvande naturresurslagstiftningar som finns, när det gäller rättslig 
reglering och operationalisering av mål om hållbar förvaltning på nationell nivå.53

                                                
50 Det kan behöva förtydligas att begreppen nationell (svensk) rätt och EU-rätt är förenklad eftersom även 
EU-rätten (fördragen) är en del av den svenska rätten. Detta följer av lag (1994:1500) med anledning av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen, som antogs som grundlag i svensk rätt 1994 (senast ändrad 
2010 med anledning av antagandet av Lissabonfördraget). Skillnaden mellan rättsakterna inom EU 
beskrivs i kapitel 6. Kort kan bara nämnas här att direktiv ska implementeras i den nationella rätten (och 
gäller med andra ord inte direkt som lag såsom fördragen eller förordningar). Detta kan således ge upphov 
till skillnader mellan det rättsläge som avses uppnås med direktivet och det rättsläge som faktiskt gäller i 
landet. Givet att förpliktelserna som analyseras i denna avhandling framför allt kommer från direktiv, kan 
denna situation bli gällande.  
51 Såsom utvecklas närmare under metodavsnittet utgår därmed diskussionen i kapitel 8 från de teoretiska 
utgångspunkter som beskrivits i kapitel 2 och 3 samt de empiriska slutsatserna i kapitel 6.  
52 Mer konkreta förslag ges löpande i analysen i kapitel 6 i samband med påvisade brister. 
53 Även om det finns olika typer av rättsliga angreppssätt i olika lagstiftningar som kan vara intressanta att 
studera anses RMA vara ett av de främsta angreppssätten metodiskt och teoretiskt och gå betydligt längre 
än andra lagstiftningar, som vanligen bygger på ett mer traditionellt synsätt om rättslig reglering av 
miljön (se exempelvis Westerlund, 2009a, s. 9-11). Se kapitel 7 och där angivna referenser, däribland 
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Syftet med analysen är därmed att undersöka huruvida RMA, men även andra relevanta 
författningar för bevarandet av den biologiska mångfalden i Nya Zeeland, innehåller 
angreppssätt som kan vara ändamålsenliga för genomförandet av komplexa och 
dynamiska miljömål och därmed bidra till den konstruktiva diskussionen i kapitel 8.54

Analysen utgår därmed från de teoretiska utgångspunkter som lyfts fram i kapitel 2 och 
3 och ett särskilt syfte är därmed att analysera lagstiftningarnas planinstrument.55

1.2.2 Metod och material  

1.2.2.1 Rättsanalysens utgångspunkter  

För att uppnå syftet med avhandlingen har en problemorienterad metod för analysen av 
rättsreglerna tillämpats. En sådan metod innebär i denna avhandling att rätten har 
analyserats utifrån vissa teoretiska utgångspunkter om ekosystemen och om rättens 
förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem. Analysen sker dels med 
utgångspunkt i ett antal antaganden om ekologiska faktorer (kriterier eller 
förutsättningar) för bevarandet av den biologiska mångfalden på gen- art- och 
ekosystemnivå vid jaktuttag (kapitel 2) och dels med utgångspunkt i ett antal teoretiska 
antaganden om hur rätten bör utformas för att säkerställa målgenomförande (kapitel 
3).56 Detta innebär att det är de teoretiska utgångspunkterna som styr val av rättsregler 
för analys snarare än den interna rättsordningen.57 Den problemorienterade metoden 
innebär bland annat att det särskilt är regler om jaktuttag (gränssättning) och annan 
viltvård som är i fokus för analysen. Såväl den materiella regleringen som regler för 
genomförandet omfattas. Vidare omfattas både nationell rätt och EU-rätt, och även 
förhållandet däremellan. Syftet med detta metodologiska angreppssätt är dels att visa på 
sådana brister i lagstiftningen som en analys som syftar till att redogöra för gällande rätt 
utifrån den rättsliga systematiken (d.v.s. med utgångspunkt i rättskällorna) riskerar att 
förbise och dels att skapa underlag för en diskussion om nya, mer ändamålsenliga 

                                                                                                                                              
Bosselmann (2005), s. 33, som uttrycker att Nya Zeelands ”system of governance is widely regarded as 
the world’s most advanced”. Annan lagstiftning som skulle vara mer intressant att studera givet denna 
avhandlings syfte är EU:s ramvattendirektiv samt det marina direktivet som det viktigaste regelverket för 
genomförandet av EU:s marina policy (IMP). Forskning om ramvattendirektivet utförs dock redan med 
liknande angreppssätt och egen forskning skulle därför antagligen till stor del bli överlappande. Se mer 
om miljörättsliga forskningsprojekt i Sverige nedan.  
54 Att RMA har samma (se om skillnader mellan hållbar utveckling och hållbar användning nedan) 
övergripande mål som miljöbalken (och grundar sig på de principer och definitioner som har utvecklats 
genom Brundtlandskommissionen, Rio-deklarationen och konventionen om biologisk mångfald), bidrar i 
sig till att lagstiftningen är ett intressant analysobjekt. Se om detta i kapitel 7 
55 Syfte och metod beskrivs mer ingående i kapitel 7. Se även om avhandlingsmetod nedan.  
56 Se mer om vad som avses med ekologiska förutsättningar, faktorer och kriterier nedan.  
57 Ett alternativt metodologiskt angreppssätt är att använda rättskällorna som utgångspunkt för analysen 
utan koppling till skyddsobjektet (exempelvis med rättsordningens systematik som analysobjekt).  
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angreppssätt (se nedan).58 I flera avseenden är det emellertid även nödvändigt att 
klargöra vad som är gällande rätt både avseende innehållet i relevanta författningar samt 
deras inbördes förhållande. Syftet är då att ge en bakgrund till den egentliga analysen av 
överensstämmelsen med de teoretiska utgångspunkterna.  

1.2.2.2 Material  

För att genomföra analysen av reglernas överensstämmelse med ekologiska och andra 
teoretiska utgångspunkter har inte bara författningstext, utan även olika vägledande 
rättskällor, såsom förarbeten, rättspraxis och doktrin, studerats.59 Dessutom har även 
visst icke-rättsligt bindande material (som normalt sett inte inkluderas i de ovan nämnda 
rättskällorna), men som i vissa situationer ger ytterligare vägledning för tolkning av 
rättsreglerna använts. Detta gäller framför allt olika former av nationella och EU-
rättsliga skrivelser, kommunikationer, handlingsprogram och liknande. Materialet 
omfattar således rättskällor på såväl nationell som EU-rättslig nivå. I viss utsträckning 
ingår även internationellrättsligt material, särskilt relevanta förpliktelser i konventionen 
om biologisk mångfald och de beslut som antagits av konventions parter.60 De senare 
utgör endast rekommendationer men ger viss vägledning för tolkningen av 
konventionens förpliktelser avseende bevarandet av biologisk mångfald.61 Dessa beslut 
innehåller i flera avseenden bland annat vägledande definitioner av ekologiska begrepp 
som saknas i den nationella och EU-rättsliga regleringen.62  

För att analysera reglernas ändamålsenlighet för bevarandet av biologisk mångfald, och 
för att jämföra ekologiska och rättsliga kriterier, har jag tagit del av ekologiskt, 
vetenskapligt material. Det är fråga om en relativt stor mängd såväl nationella som 
internationella vetenskapliga artiklar och ekologisk litteratur, som utifrån avhandlingens 
problemställningar har ansetts vara särskilt relevanta.63 Givet avhandlingens syfte och 

                                                
58 Det betyder dock inte att en undersökning av gällande rätt med utgångspunkt ur rättskällorna inte skulle 
vara viktig även om en sådan inte utförs här. Undersökningar med olika angreppssätt bör inte ses som 
alternativa utan snarare som komplement.  
59 Se nedan om hur ekologisk vetenskap har använts i denna avhandling för vägledning vid tolkning av 
rättsliga begrepp när vägledning i rättskällorna saknas.  
60 Att konventionens förpliktelser samt rekommendationer, i de avseenden de är relevanta för denna 
avhandlings frågeställningar, ingår i arbetsmaterialet följer av att såväl Sverige och EU har ratificerat 
konventionen och därmed är bundna av den. I denna avhandling är emellertid inte syftet att analysera om 
förpliktelserna är genomförda fullt ut eller inte utan som beskrivs i texten att få tolkningsunderlag när 
sådant utrymme finns. Se om förhållandet mellan internationell rätt, EU-rätt och nationell rätt i kapitel 6.  
61 Att konventionens bestämmelser och vägledande beslut har fått större utrymme i analysen än andra 
internationella rättskällor beror på att de mål som antagits såväl i nationell rätt som i EU-rätten syftar till 
att genomföra konventionens förpliktelser. De internationella dokumenten ger därför viktig vägledning 
för hur de ska implementeras i de nationella rättsordningarna. Detta beskrivs närmare i kapitel 5.  
62 Se exempelvis definitionen av främmande arter respektive främmande invasiva arter i kapitel 6.  
63 För att öka förståelsen för den ekologiska vetenskapen har jag även en fullgjort en kurs i viltbiologi vid 
Umeå universitet. Dessutom har frågeställningar och material lagts fram vid ett antal seminarier och 
konferenser där biologer och ekologer deltagit (bland annat inom ramen för det tvärvetenskapliga 
forskningsprogrammet Adaptiv förvaltning samt den internationella organisationen Society for 
Conservation Biology). Vidare har de slutsatser som dragits utifrån den inhämtade kunskapen som 
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avgränsningar har särskilt bevarandebiologi, populationsekologi och social-ekologisk 
teori studerats.64 Utifrån det studerade materialet har jag lyft fram ett antal ekologiska 
utgångspunkter som jag har ansett vara särskilt relevanta för den jämförande analysen. 
Dessa ekologiska utgångspunkter (i denna avhandling även refererade till som s.k. 
ekologiska kriterier eller faktorer) är sådana antaganden om förutsättningar för 
bevarandet av den biologiska mångfalden på alla nivåer (d.v.s. gen-, art- och 
ekosystemvariation) som det, åtminstone på en grundläggande nivå, kan anses råda viss 
konsensus om och som har särskild relevans vid jakt (d.v.s. vid uttag av viltarter). De 
ekologiska utgångspunkterna kan med andra ord utgöra sådana faktorer som bör få 
relevans i den rättsliga styrningen av användning av biologiska resurser (i detta fall vid 
beslut om jakt).65 De ekologiska utgångspunkterna utgör därmed såväl en grund för 
analysen av rättsreglerna samt diskussionen om hur rätten bör utformas för att med 
större säkerhet genomföra målet om biologisk mångfald (se syftesbeskrivning ovan).  

Givet att det föreligger osäkerheter och ofullständig kunskap i många avseenden 
avseende den biologiska mångfaldens komponenter bör emellertid de i kapitel 2 
redovisade utgångspunkterna inte ses som en gång för alltid givna (detta är även något 
som rätten bör ta hänsyn till och således en av avhandlingens problemställningar). 
Dessutom bygger redogörelsen på ett urval av vetenskapliga artiklar och litteratur 
varifrån vissa slutsatser har dragits. Ett annat urval skulle möjlighen kunna ha lett fram 
till ett annat resultat. Redogörelsen i kapitel 2 gör inte heller anspråk på att utgöra en 
fullständig beskrivning utan snarare en översiktlig sammanfogning av sådana kriterier 
som har bedömts ha särskild rättslig relevans i samband med uttag av viltarter genom 
jakt.  

1.2.2.3 Konflikter mellan rättskällor  

Användandet av olika rättskällor kan ge upphov till konflikter i tolkningen av 
rättsreglerna. Det är i sådana fall nödvändigt att värdera rättskällornas relevans för 
problemställningen mot varandra. I det nationella rättssystemet är endast 
författningstexten en formellt bindande rättskälla och rangordningen mellan övriga 
rättskällor är inte generellt given.66 En konflikt mellan förarbeten och rättspraxis måste 
utvärderas från fall till fall. Det har exempelvis betydelse hur aktuella förarbetena är 
(både med avseende på ålder och förändringar i samhällsvärderingar) samt 
rättspraxisens aktualitet, omfattning och enhetlighet.67 Eftersom nationell rättspraxis 
                                                                                                                                              
framför allt sammanfogats i kapitel 2 granskats av professor Per Lundberg (teoretisk ekologi), professor 
Kjell Danell (viltekologi) och docent Carl-Gustav Thulin (populationsbiologi).  
64 Vilket material som har använts anges i kapitel 2.
65 Som beskrivs kort inledningsvis och som utvecklas närmare i kapitel 2 och 3 kan det exempelvis handla 
om att rätten måste avspegla gränser för miniminivåer för arters livskraft, såsom antal individer eller 
genetisk variation inom en population. Utöver detta kan rätten emellertid även behöva säkerställa att 
hänsyn även tas till andra arter eller till en arts ekosystemfunktion vid beslut om jakt på en art.  
66 Vägledning för värdering av övriga rättskällor vid konflikter ges bland annat av den s.k. 
rättskälleläran. Se exempelvis Strömholm (1996), s. 319-321. 
67 Se Bernitz (2002), s. 27 och Strömholm (1996), s. 319-321.  
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ofta saknas för de frågeställningar som analyseras här får förarbetena stor betydelse för 
tolkningen av rättsreglerna i denna avhandling.  

Eftersom även EU-rätten omfattas av analysen, och EU-rätten är bindande för 
medlemsstaterna enligt den s.k. lojalitetsprincipen, får även EU-domstolens rättspraxis 
betydelse för tolkningen av bestämmelserna.68 Givet att rättskällorna ofta utformas med 
ramkaraktär och förarbeten ofta saknas (åtminstone väl utvecklade) har domstolens 
rättspraxis stor betydelse för fastställande av gällande rätt.69 Dessutom har domstolen 
utvecklat ett antal principer som anger hur brist på överensstämmelse mellan EU-rätten 
och nationell rätt ska hanteras.70 Vid bristande implementering av EU-rätten gäller 
bland annat principen om indirekt effekt (även kallad fördragsenlig/direktivkonform 
tolkning), vilken innebär att bestämmelser i den nationella rätten, som ger 
tolkningsutrymme, ska tolkas i ljuset av EU-rättens bestämmelser. Principen gäller för 
alla tillämpare av lagstiftningen, såväl myndigheter som domstolar, inom dess 
jurisdiktion. Även om en tillämpning av en fördragsenlig tolkning leder till att EU-
rättens förpliktelser efterlevs är det dock inte tillräckligt för ett korrekt genomförande av 
EU-rätten enligt domstolens rättspraxis.71 I denna avhandling analyseras därför 
rättsreglernas överensstämmelse utifrån ett genomförande- och styrningsperspektiv och 
den diskussion om hur rätten bör utformas syftar även till att ge förslag på hur brister i 
detta genomförande bör åtgärdas.72  

1.2.2.4 Angreppssätt med konstruktiva syften 

För att genomföra avhandlingens konstruktiva syfte har, som ovan beskrivits, ett antal 
miljörättsliga teser om hur rätten bör utformas för att med hög grad säkerställa 
genomförandet av komplexa och dynamiska miljömål, lyfts fram (kapitel 3). Dessa 
teser, eller utgångspunkter, syftar dels till att utgöra underlag till den rättsliga analysen i 
kapitel 6 (särskilt avsnitt 6.7) och kapitel 7, och dels till att bidra till en diskussion om 
hur rätten bör utformas (kapitel 8), vilket även inkluderar en diskussion om hur 
eventuella brister i det befintliga rättssystemet kan eller bör åtgärdas.73 De teoretiska 

                                                
68 Artikel 4 i EUF-fördraget (artikel 10 i det tidigare EG-fördraget). 
69 Det finns inte heller någon tillgänglighet för allmänheten till förarbetena till primärrätten och 
preamblerna är ofta för vagt utformade för att ge vägledning för tolkningen. Förarbetena till 
sekundärrätten (Rådets och Kommissionens dokument) kan ge vägledning men är emellertid ofta inte 
särskilt utförliga.  
70 Vid direkta konflikter mellan rättsordningarna ska EU-rätten ges företräde. Det är dock regler inom den 
nationella rätten som anger förutsättningarna för en sådan s.k. fördragsenlig tolkning. Det första rättsfallet 
där principen utvecklades var mål 14/83 Von Colson and Kamann mot Land Nordrhein-Wesfalten (1984) 
ECR 1891, p. 26 och 28. 
71 Se mer om förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt i kapitel 6.  
72 Att EU-rätten ska implementeras i rättsligt bindande dokument för att ge tydlig styrning är i 
överensstämmelse med EU-domstolens rättspraxis. Detta utvecklas i kapitel 6. 
73 De teoretiska utgångspunkter som beskrivs i kapitel 3 är med andra ord sådana som kan anses bidra 
med vetenskaplig kunskap om hur en ändamålsenlig rättslig reglering av uttag av viltresurser bör 
utformas, givet mål om biologisk mångfald. Särskilt miljörättslig teori om rättslig operationalisering av 
övergripande mål och rättsliga mekanismer för hantering av icke-linjäritet och säkerställandet av 
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utgångspunkterna är även till viss del av mer allmängiltig karaktär, vilket innebär att 
resultatet i denna avhandling eventuellt även kan bidra till diskussioner om reglering av 
användning av andra naturresurser än vilt, särskilt med liknande karaktäristiska.74

Kapitel 3 avser även lyfta fram viss ”icke-rättslig” teoribildning om 
naturresursförvaltningssystem som utformats med insikten om att ekosystemen är 
komplexa och dynamiska som kan bidra med nya perspektiv vid diskussionen om nya 
rättsliga angreppssätt.75

Avhandlingen inrymmer som ovan beskrivits även en analys av nyzeeländsk 
naturresurslagstiftning.76 Syftet med detta är att öka kunskapen om rättsliga system för 
genomförandet av mål om biologisk mångfald (som en del av målet om en ekologiskt 
hållbar utveckling) och därmed bidra till en konstruktiv diskussion avseende regleringen 
av viltresurser i den nationella rätten.77 Ur ett konstruktivt syfte har det varit särskilt 
intressant att analysera om de nyzeeländska lagstiftningarna innehåller angreppssätt som 
saknas i den svenska rättsordningen.78 Analysen avser emellertid även att belysa 
eventuella brister.79 Såväl lagstiftningarnas systematik och inbördes förhållande som det 
materiella innehållet i relevanta rättsregler omfattas av analysen.80 Vilka regler som är 
föremål för analys har framför allt bestämts av deras funktion och relevans i förhållande 
till de teoretiska utgångspunkterna om rättens utformning för genomförande av 
komplexa och dynamiska miljömål som beskrivs i kapitel 3.81 Vissa delar av den 

                                                                                                                                              
adaptivitet och återkoppling är i fokus för beskrivningen. Denna avhandling kommer således att bygga 
vidare på den miljörättsliga metod som har utvecklats av bland annat Westerlund, Gipperth, Christensen 
m.fl. Se mer om detta i kapitel 3 samt i avsnitt nedan om tidigare miljörättslig forskning.  
74 Exempelvis bör resultaten kunna vara intressanta för diskussioner om utformning av fiskelagstiftning 
för bevarandet av biologisk mångfald, givet att även fiskeresurser också utgör flöden och är förnyelsebara 
inom vissa gränser.  
75 Se kapitel 3.  
76 Analysen omfattar ett antal lagstiftningar, men fokus för analysen är särskilt på the Resource 
Management Act 1991 No 69 (Reprinted as at 8 December 2009), (nedan RMA), the Conservation Act
1987 No 65 (Reprinted as at 20 April 2010), (nedan CA) och the Wildlife Act 1953 No 31 (Reprinted as at 
1 August 2008), (nedan WA). Se mer om val av analysobjekt nedan samt i kapitel 7. 
77 I kapitel 8 kommer sedan att diskuteras huruvida det finns ändamålsenliga angreppssätt i den 
nyzeeländska lagstiftningen som saknas i svensk rätt och om sådana i så fall kan och bör införas.
78 Särskilt intressanta har därmed de rättsliga ramverken för planering av naturresursanvändningen varit. 
Att inte endast regleringen av viltresurser har valts som ett analysobjekt beror på Nya Zeelands faktiska 
naturförhållanden som beskrivs nedan med bristen på däggdjur och där jakt på inhemska arter är mycket 
ovanligt (endast ett fåtal inhemska fågelarter får jagas). Dessutom är det stora problemet när det gäller 
viltarter kontrollen av introducerade arter och en analys av lagstiftning om kontroll av skadearter anses 
inte bidra till den konstruktiva diskussionen i någon vidare mening, dels eftersom fokus i denna 
avhandling är uttag och gränssättning (dessutom är, åtminstone än så länge, denna problematik 
jämförelsevis liten i Sverige) och dels för att regleringen av introducerade arter kritiserats för att vara 
otillräcklig (se exempelvis Round, 2011). För att få insikter om rättsliga lösningar för att hantera 
ekosystemdynamik och komplexitet anses således andra delar av den nya Zeeländska rättordningen vara 
nödvändiga att inkludera. Detta beskrivs mer utförligt i kapitel 7.  
79 Att det, trots det metodologiskt och teoretiskt utvecklade angreppssättet, finns brister i RMA visas 
bland annat av Carlman (2007). Carlman visar att det finns en skillnad mellan RMA:s potential och dess 
faktiska implementering med anledning av avsaknaden av krav på antagandet av nationella policies samt 
materiella regler. 
80 Lagtexten har varit det primära analysobjektet. Rättspraxis och juridisk doktrin har beaktats när så har 
ansetts nödvändigt för en uttolkning av innebörden av lagreglernas innebörd.  
81 Exempelvis omfattas inte regler om miljökvalitetsnormer, skyddsområden, ersättning m.m. Se om 
begreppet funktion i Bogdan (2003), s. 58-59. 
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nyzeeländska regleringen har beskrivits detaljerat, med syfte att ge en ökad förståelse 
för den egentliga analysen i avsnitt 7.5 där funktioner för genomförande av komplexa 
och dynamiska miljömål lyfts fram.82 Metodologiska frågor kopplat till analysen av den 
nyzeeländska rättsordningen beskrivs närmare i kapitel 7.83

1.2.2.5 Särskilt om ekologiska och rättsliga begrepp 

 Eftersom analysen av rättssystemet till stor omfattning utgår från ekologiska kriterier 
och utgångspunkter är det nödvändigt med tydliga förklaringar av vad som avses med 
olika ekologiska begrepp. När en rättslig definition finns i rättskällor eller i andra 
vägledande dokument används denna som utgångspunkt för analysen. Det är emellertid 
även nödvändigt i ett konstruktivt syfte att klargöra om det föreligger brister eller 
skillnader i innehåll och betydelse mellan begreppens innebörd enligt ekologisk 
vetenskap och den betydelse eller definition begreppen ges i rättskällorna och huruvida 
förändringar bör genomföras. Detta utförs framför allt i kapitel 2 och 6. För att 
underlätta för läsaren finns även definitioner eller förklaringar av de, för avhandlingen, 
viktigaste ekologiska begreppen listade i Bilaga 1.

1.2.3 Problemorienterat angreppssätt 

Utgångspunkten för avhandlingen är som sagt att den biologiska mångfalden ska 
bevaras som ett led i uppfyllandet av en hållbar utveckling. Problembakgrunden är att 
den biologiska mångfalden minskar av ett flertal olika orsaker, däribland jakt. 
Lagstiftning som reglerar jakt kan därför ha en viktig funktion för möjligheterna att nå 

                                                
82 Ett annat angreppssätt hade varit att fokusera enbart på det rättsliga plansystemet under RMA och de 
relevanta funktionerna och därmed utelämnat beskrivningen av de olika rättsliga ramverken. Att bryta ut 
planregleringen ur dess rättsliga kontext kan emellertid innebära att viktiga perspektiv och angreppssätt 
förbises. Eftersom syftet i kapitel 8 dessutom är att diskutera viltregleringen i ett ekosystematiskt 
perspektiv med utgångspunkten att integrerad och holistisk regleringen är nödvändig för att säkerställa 
hänsyn till olika påverkansfaktorer, ansågs därför en beskrivning och analys av såväl de rättsliga 
ramverken som de underliggande planeringssystemen vara nödvändig. För den läsare som inte är 
intresserad av en beskrivning av de olika regleringarna, eller redan har stor kunskap om nyzeeländsk rätt, 
kan hoppa direkt till avsnitt 7.5. 
83 Som beskrivs mer utförligt i kapitel 7 är syftet med analysen inte att utföra en komparation, d.v.s. att 
genomgående lyfta fram likheter och skillnader i de båda rättssystemen, utan snarare att finna nya 
rättsliga angreppssätt av intresse för de problemställningar som denna avhandling behandlar. 
Metodologisk kan därför analysen snarare beskrivas som en utblick i en utländsk rättsordning snarare än 
en komparation av två länders rättsordningar. Oavsett hur metoden definieras finns emellertid viss 
problematik avseende analyser av utländsk rätt som kan behöva beaktas. Ytterligare en anledning till att 
en mer omfattande beskrivning av gällande rätt och en utförlig komparation inte anses nödvändig är ett 
antal studier av den nyzeeländska rättsordningen, och då särskilt med beskrivningar och analyser av 
RMA, redan utförts. Se exempelvis Allard (2006) samt Carlman (2005 och 2007). Analysen i denna 
avhandling är emellertid motiverad eftersom den dels omfattar annan lagstiftning än RMA och dels har en 
annan utgångspunkt för analysen, nämligen lagstiftningarna ändamålsenlighet för bevarandet av biologisk 
mångfald. 
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dessa mål, om den är ändamålsenligt utformad. Syftet med undersökningen är således 
att hitta rättsliga lösningar på ett faktiskt problem.  

Rättsvetenskaplig forskning med utgångspunkt i miljön är relativt ny. Fram till slutet av 
1960-talet har såväl lagstiftning som rättsvetenskaplig forskning framför allt avspeglat 
ett antropocentriskt, snarare än ett problembaserat, eller ekocentriskt, synsätt.84 Därefter 
har allt mer rättsvetenskaplig forskning varit inriktad på frågor om hur lagstiftningen 
ska konstrueras för att hantera miljöproblem och nå olika typer av miljömål.85 Flera 
miljörättsliga avhandlingar har tydliga problembaserade angreppssätt med utgångspunkt 
i miljön och bidrar med teoretiska ramar som är av särskilt intresse för det 
metodologiska upplägget i denna avhandling. Exempelvis kan nämnas Jonas 
Christensens avhandling Rätt och Kretslopp – Studier om förutsättningarna för rättslig 
kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor och Lena Gipperths 
Miljökvalitetsnormer – En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för 
operationaliseringen av miljömål. Även Jonas Ebbessons artikel Lex pernis apivorus
analyserar rättssystemen utifrån skyddsobjektet (i detta fall en migrerande fågelart).86

Särskilt Gipperths avhandling är vidare ett viktigt bidrag till teoretiska diskussioner om 
behovet av återkoppling och adaptivitet i den rättsliga operationaliseringen av 
miljömål.87 Ett flertal artiklar av Inga Carlman och av Jonas Ebbesson utgör andra 
rättsteoretiska bidrag till diskussionen om en adaptiv reglering och planering av 
komplexa och dynamiska ekosystem.88 Ytterligare ett viktigt bidrag till 
teoriutvecklingen är Aðalheiður Jóhannsdóttirs avhandling om den internationella 
rättsordningens genomförande av biologisk mångfald utifrån ett aktörs- och 
reaktörsrelaterat perspektiv.89  

Sammanfattningsvis utgår denna avhandling från det synsätt mellan rätten och naturen 
som utvecklats inom den problembaserade miljörättsliga forskningen, d.v.s. där 
ekologisk hållbar utveckling anger ramarna för människans existens och där icke-
linjäritet, komplexitet och dynamik i ekosystemen innebär särskilda krav på rättens 

                                                
84 En av de tidigare avhandlingarna inom miljörätten är Ljungmans avhandling från 1943.  
85 En beskrivning av utvecklingen av den miljörättsliga forskningen här är överflödig eftersom detta redan 
har utförts av ett flertal författare. Bland annat kan nämnas en artikel i Miljörätten i förändring – en 
antologi. Michanek (2003), s. 15-36 samt Westerlund (2010), s. 10-16.  
86 Artikeln finns i Basse, Ebbesson och Michanek (red.), (2002), Ett fågelperspektiv på rättsordningen: 
Vänbok till Staffan Westerlund, s. 505-526 En engelsk version av artikeln, ”Lex pernis apivorus: An 
experiment of environmental law methodology”, är även publicerad i Journal of Environmental Law, Vol. 
15, No 2, Oxford University Press (2003).  
87 Gipperths avhandling var ett av de tidigaste stegen inom den nationella miljörättsforskningen med 
diskussioner om behovet av återkoppling i samband med miljökvalitetsnormer. Denna avhandling utgör 
en viktig grund för de teoretiska utgångspunkterna som beskrivs i kapitel 3.  
88 Se särskilt Carlman (2005 och 2007) om adaptiv miljöplanering och Ebbesson (2010) om rättens 
förhållande till resiliensbegreppet.  
89 Jóhannsdóttir (2009). Forskningsprojektet utförs med utgångspunkt i aktör-reaktörs-problematiken. 
Denna problematik har tidigare diskuterats av Westerlund, Christensen, Gipperth m.fl. Vid Universitetet i 
Tromsö (Norge) har även en avhandling om internationellrättsliga förpliktelser avseende marina 
skyddsområden publicerats 2010. Forskningen fokuserar på rättsliga förpliktelser att upprätta marina 
skyddsområden i territorialvattnet och i ekonomisk zon och huruvida detta kan genomföras inom det 
havsrättsliga ramverket (UNCLOS). Denna avhandling har emellertid ett mer traditionell, snarare än en 
problembaserat, angreppssätt. 
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utformning. Baserat på legalitetsprincipen (the rule of law) ses rätten som ett oumbärligt 
styrmedel för att uppnå miljömål och en rättslig operationalisering av miljömål som en 
förutsättning för att genomföra övergripande mål.90 Utformandet av ändamålsenliga 
regler om jaktuttag ses som en nödvändig del i genomförandet av målet om biologisk 
mångfald, som i sin tur utgör en förutsättning för uppfyllandet av målet om hållbar 
utveckling.  

1.3  Avgränsningar 

1.3.1 Avgränsningar i förhållande till syfte 

Denna avhandling utgör ingen systematisk undersökning med syfte att utreda gällande 
jakträtt. Undersökningen omfattar endast de bestämmelser som har direkt eller indirekt 
koppling till uttag av viltarter och rättsreglerna undersöks med utgångspunkt i de 
uppställda teoretiska utgångspunkterna i kapitel 2 och 3. Eftersom studien fokuserar på 
uttag av viltarter, omfattar analysen exempelvis inte regler om områdesskydd, annat än i 
undantagsfall eller då de har direkt relevans för jaktuttaget. Denna avgränsning är 
motiverad både med hänsyn till syfte och till omfattning, men även med avseende på 
annan pågående forskning (se nedan). Vissa artskyddsregler som inte har direkt 
betydelse för uttaget, exempelvis regler om handel med arter, omfattas inte heller av 
analysen. Vidare analyseras inte avvägnings- och ersättningsregler, straffrättsliga, eller 
andra regler med betydelse för genomdrivandet. Avgränsningarna styrs som sagt av 
avhandlingens syften och metodologiska angreppssätt (se ovan). 

En annan avgränsning gäller annan naturskyddslagstiftning med betydelse för 
genomförandet av mångfaldsmålet med särskilt koppling till viltarter. En betydande 
påverkan på viltarter och dess ekosystem sker som tidigare beskrivits genom andra 
verksamheter, såsom skogsavverkning, mineralbrytning o.s.v. En analys av dessa 
lagstiftningars innehåll, funktioner och förhållande till jakt- och viltlagstiftningarna 
ryms emellertid inte i denna avhandling. Analysen och slutdiskussionen kommer 
därmed att vara begränsad ur ett ekosystematiskt och integrerat perspektiv. 

Annan reglering om uttag av naturresurser skulle även kunna vara motiverad utifrån 
denna avhandlings konstruktiva syften. Särskilt den rättsliga regleringen av uttag av fisk 
skulle vara ett intressant studieobjekt givet de gemensamma ekologiska realiteter som 
finns avseende fisk- och viltresurser. Det finns emellertid inte utrymme för en sådan 

                                                
90 Avhandlingen utgår således från de teorier som framför allt utvecklats av Westerlund och Gipperth (se 
ovan). 
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analys, med samma problemorienterade angreppssätt som tillämpats avseende jakt- och 
viltlagstiftningarna, i denna avhandling. Detta är emellertid en forskningsuppgift som 
jag kommer att fortsätta med efter avhandlingen har färdigställts.91  

Den internationella rätten kommer endast att beskrivas översiktligt och endast i den mån 
den anger mål, principer eller förpliktelser som är relevanta med avseende på 
avhandlingens syfte. Med tanke på avhandlingens syfte är det särskilt intressant att 
belysa förpliktelser eller riktlinjer för hur rättsreglerna bör förhålla sig till komplexa och 
dynamiska ekosystem, och därmed ska eller kan fungera som vägledning för tolkning av 
bestämmelserna i den nationella rätten och/eller EU-rätten.92 Avhandlingen avser 
emellertid inte att analysera huruvida de internationella bestämmelserna är 
implementerade fullt ut i EU-rätten eller i den nationella rätten. Denna avgränsning är 
motiverad med hänsyn till avhandlingens omfattning samt till annan forskning.93

1.3.2 Annan pågående och närliggande miljörättslig forskning 

Innehållet i denna avhandling har nära anknytning till andra pågående miljörättsliga 
projekt, som också behandlar rättsligt skydd för biologisk mångfald. Att avgränsa 
innehållet i denna avhandling i förhållande till de andra forskningsprojekten bör kunna 
bidra till kompletterande, istället för överlappande, resultat. Det finns framför allt tre 
doktorandprojekt med nära anknytning till detta, nämligen de studier om det rättsliga 
skyddet av biologisk mångfald i skogen (Maria Forsberg), rättsliga instrument för 
bevarandet av fågelarter (Michael Ajneståhl) och rättsliga förutsättningar för hållbar 
vattenförvaltning (Henrik Josefsson) vid Uppsala universitet.94 Syftet med det skogliga 
projektet är att med utgångspunkt i vissa, för den biologiska mångfaldens viktiga 

                                                
91 Dessutom kan nämnas att ett betänkande och en lagrådsremiss med förslag till ny fiskslagstiftning med 
fiskevård i fokus, varför en analys av den nu gällande regleringen inte heller är lika motiverad. Se SOU 
2010:42 samt direktiv 2007:125. 
92 Den internationella konventionen som är av störst intresse för de problemställningar som diskuteras i 
denna avhandling är den tidigare nämnda konventionen om biologisk mångfald. Konventionen om 
biologisk mångfald utgör ett rättsligt ramverk för utformandet av nationell och internationell lagstiftning 
för bevarandet och en uthållig användning av den biologiska mångfalden. Kritik som ofta förs fram mot 
konventionen är att dess förpliktelser är vaga och att konventionen framför allt fokuserar på 
användningen och inte bevarandet av den biologiska mångfalden. En viktig skillnad mot övriga 
internationella konventioner är dock att den täcker in alla nivåer av biologisk mångfald. Även de 
regionala Bern- och Bonnkonventionerna kan nämnas, även om någon analys av dessa konventioner inte 
har utförts. Bernkonventionen (Conservation of European Wildlife and Natural habitat (1979), 1284 
UNTS 209) fokuserar på arter och livsmiljöer och Bonnkonventionen (Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals (1979), 19 ILM 15 (1980)) på migrerande arter. Som beskrivs i 
kapitel 6 syftar EU:s naturskyddsdirektiv att genomföra förpliktelserna inom unionen. 
93 Se Jóhannsdóttir (2009). Om den internationella rättens effektivitet i genomförandet av bevarandet av 
biologisk mångfald se även Bilderbeek (1992), Jeffrey (2008) och McManis (2007).  
94 Det pågår även ett projekt vid Helsingfors universitet, Finland (Louise Fromond). Syftet med projektet 
är att undersöka de rättsliga instrumenten för att skydda biologisk mångfald i skogen. Finlands rättsystem 
jämförs med bland annat Sveriges. Avhandlingen är framför allt fokuserad på avtalsbaserade instrument 
som är sammankopplade med olika typer av ekonomiska styrmedel, exempelvis statliga subventioner. Se 
mer om projektet http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=113036&lan=en.  
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strukturer, analysera det rättsliga skyddet av biologisk mångfald och förutsättningarna 
för ett hållbart skogsbruk.95 Syftet med fågelprojektet är att analysera skyddet av fåglar 
vid exploatering av den svenska skärgården och syftet med vattenprojektet är att 
utforma en ekologiskt baserad vattenreglering utifrån bland annat social-ekologisk 
forskning och proaktiva vattenrättsliga element. 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 har avsett att ge en bakgrundsbeskrivning av problematiken med minskningen 
av den biologiska mångfalden samt redogöra för avhandlingens utgångspunkter, syften, 
metod och avgränsningar. I kapitel 2 lyfts de ekologiska utgångspunkterna för 
bevarandet av biologisk mångfald fram, vilka sedan utgör underlag för analysen av den 
rättsliga regleringen av jaktuttag i kapitel 6 och för diskussionen om hur rätten bör 
utformas i kapitel 8. I kapitel 3 beskrivs ett antal teoretiska utgångspunkter för rättens 
genomförande av komplexa och dynamiska miljömål, vilka sedan utgör underlag för 
analysen i kapitel 6 och för diskussion om hur rätten bör utformas i kapitel 8. I kapitel 4
ges en översikt av utvecklingen av det rättsliga skyddet av arter och biologisk mångfald 
i samband med jakt över tiden. Kapitel 5 beskriver miljömål och allmänna miljörättsliga 
principer som kan eller ska vara vägledande vid beslut om jakt. I Kapitel 6 analyseras 
den gällande rättsordningens överensstämmelse med de teoretiska utgångspunkter som 
beskrivits i kapitel 2 och 3. Dispositionen i kapitel 6 beskrivs mer utförligt i inledningen 
av kapitlet. I Kapitel 7 analyseras den nyzeeländska rättsordningen i ett konstruktivt 
syfte.96 Sist i avhandlingen, i kapitel 8, ges en slutdiskussion om rättens utformning för 
ett mer ändamålsenligt genomförande av komplexa och dynamiska miljömål vid 
reglering av jakt. 

                                                
95 Projektets arbetstitel är ”Skogen som livsmiljö en rättslig studie om skyddet av biologisk mångfald”.  
96 den som enbart är intresserad av en analys av rättssystens funktioner för genomförande av komplexa 
och dynamiska miljömål, kan som beskrevs tidigare hoppa direkt till avsnitt 7.5.  
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2 EKOLOGISKA KRITERIER FÖR BEVARANDET 
AV BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ GEN-, ART- 
OCH EKOSYSTEMNIVÅ 

Detta kapitel avser beskriva vissa ekologiska kriterier som bör ligga till grund för 
bestämmandet av rättsliga gränser för uttag genom jakt när den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Syftet med detta är i sin tur att använda dessa ekologiska kriterier som 
utgångspunkt för analysen av den rättsliga regleringen av uttag av viltarter genom jakt 
(kapitel 5). Såvida resultatet av analysen visar att det föreligger en brist i 
överensstämmelsen mellan ekologiska och rättsliga kriterier kommer resultatet även att 
utgöra underlag för diskussion om nya rättsliga angreppssätt för uttag av viltresurser 
som är mer ändamålsenliga för bevarandet av biologisk mångfald. De ekologiska 
faktorer som beskrivs i detta kapitel har delats in i tre nivåer, nämligen faktorer som 
relaterar till bevarandet av arten, ekosysteminteraktioner och -funktioner samt artens 
habitat. Inom dessa tre nivåer finns vidare ett antal faktorer att beakta. Den, i kapitel 5, 
följande analysen av rättsreglerna kommer att utgå från denna struktur. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av den biologiska mångfaldens utveckling, dess funktioner och 
hoten mot dess bevarande.  

2.1 Vad är biologisk mångfald?  

2.1.1 Från primitiva bakterier till biologisk mångfald  

De första levande organismerna, primitiva bakterier, uppkom i haven för omkring 3,5 
miljarder år sedan. Sedan dess har antalet arter mångfaldigats i miljontals arter, både 
genom vertikal evolution (en art bli en annan) och artsplittring (en art blir flera arter), 
och biologisk mångfald har uppstått till följd av denna evolution.97 Samtidigt som nya 
arter uppstår, går andra arter förlorade.98 Hur många arter som uppstår och går förlorade 
är dock okänt, eftersom det finns ett stort antal arter som inte är dokumenterade. De 
arter som går förlorade kan bära på unika genetiska arvsanlag till nytta för utvecklingen 
av nya mediciner eller dyl.99 Den biologiska mångfalden är därmed under ständig 
                                                
97 Wilson (1995), s. 55.  
98 En arts livslängd kan variera kraftigt. En del arter dör ut mycket snabbt, men många arter har 
uppskattats bestå i cirka 1 miljon år. Gaston och Spicer (2004), s. 22. 
99 Wilson (1995), s. 208. 
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förändring med upp- och nedgångar i tillväxten.100 Den biologiska mångfalden är vidare 
ojämnt fördelad över jordens yta. Idag antas exempelvis mer än hälften av alla jordens 
organismer finnas i de tropiska regnskogarna, d.v.s. på en geografisk yta mindre än sex 
procent av hela jorden. Detta kan bl.a. förklaras med att det ofta finns ett samband 
mellan latituden och antalet arter, antalet arter ökar från polerna mot ekvatorn (enligt 
den s.k. latitudrelaterade diversitetsgradienten).101 Sverige är därmed ett relativt 
artfattigt land, men även inom landet rådet skillnader. De flesta organismgrupper ökar i 
antal från norr till söder.102 Dessutom föreligger skillnader mellan olika höjder, djup och 
olika typer av naturtyper.103 Exempelvis antas cirka 50 procent av alla arter inom de 
flesta organismgrupper i Sverige vara knutna till skog eller träd och bland dessa antas 
ädellövskogarna vara särskilt artrika.104 Att vissa områden inhyser ett betydligt större 
antal arter än andra områden innebär dock inte att ett relativt artfattigt område, 
exempelvis ett land som Sverige eller ett relativt artfattigt ekosystem såsom de svenska 
fjällen, inte kan inhysa arter som är värda att bevara. Dessa arter kan vara sällsynta 
globalt sett och/eller bära på gener som är sällsynta i ett globalt perspektiv.  

2.1.2 Den biologiska mångfaldens funktioner och värden  

Den biologiska mångfalden utgör grunden för ekosystemens långsikta funktioner, 
såsom produktion och cirkulering av näringsämnen och utbyte av gener mellan 
organismer och andra livsnödvändiga ekologiska och evolutionära processer.105 Den 
biologiska mångfalden skapar med andra ord förutsättningarna för alla arter existens 
(inklusive människans).106 Bevarandet av den biologiska mångfalden är därför en 
förutsättning för en hållbar utveckling, ett rättsligt bindande mål fastslaget såväl i den 
svenska miljölagstiftningen, såsom i unionens primärrätt samt i den internationella 
rätten.107 Bevarandet kan emellertid även motiveras med att mångfalden kan anses ha ett 
inneboende värde (eller s.k. existensvärde), som innebär att bevarandet har ett värde i 
sig, utöver de nyttor och funktioner som den biologiska mångfalden ger upphov till för 
mänskligheten.108 Det totala ekonomiska värdet av bevarandet av biologisk mångfald 
                                                
100 Sett över geologisk tid (d.v.s. över hela livets historia) har det dock skett en nettotillväxt i den 
biologiska mångfalden.  
101 En förklaring till detta samband ges av den s.k. ESA-teorin som ställer upp sambandet mellan 
diversitet och inflöde av solenergi, stabilt klimat och med arealens storlek (Wilson, 1997, s. 188-190). 
Huruvida detta samband förekommer i marina ekosystem är dock mer oklart (studier har framför allt 
utförts på landbaserade arter och arter i sötvattenmiljöer). Se Gaston och Spicer (2004), s. 74-80.  
102 Niklasson och Nilson (2005), s. 22.  
103 Se Gaston och Spicer (2004), s. 80-85. 
104 Niklasson och Nilson (2005), s. 22-23. 
105 Detta brukar benämnas ekosystemtjänster. Ur ett ekologiskt perspektiv är denna benämning mindre 
problematisk än begreppet biologisk mångfald. Ur ett juridiskt perspektiv är dock begreppet biologisk 
mångfald nödvändigt att använda eftersom begreppet är definierat och implementerat i såväl nationell och 
internationell och EU-rättslig lagstiftning. Motsvarande saknas för begreppet ekosystemtjänster för 
närvarande.  
106 Se exempelvis Gaston och Spicer (2004), s. 105.  
107 Enligt 1 kap. 1 § 1 st. MB bygger en hållbar utveckling på insikten att naturen har ett skyddsvärde och 
att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
108 Se ovan samt kapitel 5.  
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måste således beaktas vid beslut om olika typer av åtgärder (eller icke-åtgärder).109 Det 
finns ett flertal teorier och metoder för värderingen av den biologiska mångfaldens 
totala ekonomiska värde.110 Det är emellertid oerhört svårt att sätta ett adekvat monetärt 
värde på många av den biologiska mångfaldens värden, särskilt sådana värden som ej 
kan prissättas på en marknad (såsom rening av luft och vatten, pollinering av växter och 
andra typer av ekosystemtjänster). Detta beror bl.a. på att det finns brister med de 
tillgängliga värderingsmetoderna men även på att många värden t.o.m. kan vara okända 
för mänskligheten.111 När dessa världen inte kan mätas och därmed inte heller räknas in 
(internaliseras) i ekonomiska modeller, exempelvis genom användning av miljöskatter, 
är risken att beslut blir snedvridet och ohållbart.112  

2.1.3 Förlusten av arter – ett hot mot bevarandet av livsnödvändiga 
ekosystemfunktioner  

Den biologiska mångfalden förändras som sagt ständigt, emellertid uppskattas den nu 
förekommande minskningen av mångfalden vara den snabbaste och mest destruktiva 
någonsin.113 Minskningen av den biologiska mångfalden sker på alla nivåer, men 
förlusten på artnivå är den mest omfattande.114 Enligt den omfattande och 
tvärvetenskapliga studien av Förenta Nationerna (FN), Millennium Ecosystem 
Assessement, har förlusten av arter ökat 1000 gånger under senaste 100 åren.115 Utöver 
de arter som redan gått förlorade är en stor del av världens arter sällsynta eller hotade, 
vilket innebär risk för ytterligare minskning av den biologiska mångfalden.116 En 
majoritet av världens kända arter (cirka 1,3 miljoner arter är katalogiserade) uppvisar 
minskningar i populationsstorlek eller i utbredning och enbart i Sverige beräknas cirka 
500 djur- och växtarter vara akut hotade.117  

Förändringar i den biologiska mångfalden sker även utan mänsklig påverkan, dock 
anses den antropogena aktiviteten vara den mest kritiska faktorn till den minskning av 

                                                
109 Wilson (1995), s. 269, skriver att ”Biodiversiteten är vår värdefullaste, men minst värderade resurs".  
110 Se exempelvis Pearce och Warford (1993), s. 97- 148. 
111 Dessutom utgår många värderingsmetoder från människans värdering av resursen, ex. vid värdering av 
existensvärdet genom den s.k. Contingent Valuation Method (CVM-metoden).  
112 Även om detta är något som uppmärksammats sedan relativt lång tid tillbaka (åtminstone teoretiskt) 
saknas ofta sådana internaliseringar i praktiken. Se mer om bristen på värderingar av ekosystemtjänster på 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.156754. 
113 Den biologiska mångfalden har minskat kraftigt under sex utrotningsperioder, varav den sjätte är den 
nu förekommande. Se Wilson (1997), s. 185. 
114 Minskningen på artnivå är åtminstone den vi har mest kunskap om. Se Duraiappah och Naeem 
(2005a), s. 2ff.  
115 Duraiappah och Naeem (2005a), s. 2ff. Se även Gaston och Spicer (2004), .s. 108 och Brandt och 
Gröndahl (2000) som studerar skogsbrukets effekter på den biologiska mångfalden. 
116 CBM (2007). Klassificeringen av arters bevarandestatus, som dock ej är rättsligt bindande, sker utifrån 
Artdatabankens kriterier, vilka i sin tur bygger på IUCN:s kriterier. Se mer om klassificeringen av arter på 
http://www.artdata.slu.se/rodlista/. 
117 CBM (2008). Se http://www.cbm.slu.se/omcbm.htm. (2008-05-01). 
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den biologiska mångfalden som äger rum idag.118 De bakomliggande huvudorsakerna 
till den negativa trenden i den biologiska mångfaldens status är den direkta 
exploateringen av arterna (exempelvis jakt och fisk), förlusten och försämringen av 
kvaliteten på arternas habitat (exempelvis genom jordbruks- och skogsbruksaktiviteter 
men även föroreningar av mark, vatten och luft), introduktion av främmande arter samt 
utplåning av kaskader, d.v.s. av ekologiska processer och samband.119 I Sverige anses 
de omfattande förändringarna av markanvändningen (såsom jord- och skogsbruk) vara 
den största orsaken till att den landbaserade mångfalden minskar.120 När det gäller de 
marina ekosystemen antas överutnyttjande av fiskeresurserna och övergödning vara 
huvudorsaker till förlust av biologisk mångfald.121  

Konsekvenserna av den pågående minskningen av den biologiska mångfalden är på 
grund av dess omfattning allvarliga men även oförutsägbara. Förlusten innebär inte 
enbart att vissa arter och visst genetiska material går förlorade. De flesta ekologiska 
system genomgår betydande förändringar, vilka förväntas orsaka oförutsägbara 
försämringar av ekosystemens funktioner, stabilitet och uthållighet.122 När den 
biologiska mångfalden minskar är risken att de livsnödvändiga värden som system 
producerar går förlorade, tillfälligt eller för all framtid. Hur stor minskningen av den 
biologiska mångfalden kan vara utan att allvarliga eller irreversibla försämringar i 
ekosystemens funktioner uppstår är ofta okänd. Det beror på att ekosystemen ofta 
reagerar icke-linjärt p.g.a. av förekomsten av bland annat tröskel- och synergieffekter. 
Generellt sett gäller att det finns en positiv korrelation mellan ekosystemens förmåga att 
motstå förändringar (resiliens, eller s.k. buffringsförmåga) och biologisk mångfald, 
vilket innebär att ju större biologisk mångfald desto mer stabila är ekosystemen och den 
produktion av tjänster som ekosystemen står för.123 Att bevara biologisk mångfald är 
således en försäkring för att upprätthålla ekosystemens funktioner och processer.124  

2.1.4 Den biologiska mångfaldens dimensioner  

Begreppet biologisk mångfald populariserades under 1980-talet av biologen E.O. 
Wilson och definierades även i ett internationellrättsligt sammanhang cirka tio år 
senare.125 Sedan dess har begreppet används i många olika sammanhang, såsom inom 
biologisk forskning, såväl som i miljöpolitiken och miljölagstiftningen.126 Ofta används 

                                                
118 Se exempelvis Daily (1997) och Duraiappah och Naeem (2005a), s. 8-10.  
119 Gaston och Spicer (2004), s. 116.  
120 Se prop. 2004/05:150, s. 206. 
121 Se prop. 2004/05:150, s. 206. 
122 Macrory (2006), s. 352.  
123 Tilman (1997).  
124 Detta är något som brukar benämnas funktionell diversitet. Se mer om detta nedan.  
125 Se Wilson och Petter (1988), s. 521.  
126 Den utgör även utgångspunkten för FN:s rapport, Millennium Ecosystem Assessement (2005). Se mer 
om detta i Deke (2007), s. 8, Se även Birnie och Boyle (2002), s. 568, Miller (2007), s. 58ff, Gaston och 
Spicer (2004), s. 139 och Macrory (2006), s. 352.  
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begreppet synonymt med mångfalden (variationen) av arter. Biologisk mångfald 
innefattar dock betydligt mer än antalet arter. Utöver en mångfald av arter består den 
biologiska mångfalden av genetisk variation inom arter och variation av ekosystem. 
Detta framgår också av den rättsligt bindande definitionen i 1992 års konvention om 
biologisk mångfald, som slår fast att biologisk mångfald innefattar mångfald på tre 
organismnivåer.127 CBD (art. 2), definierar biologisk mångfald som: 

”variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, 
inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska 
ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; 
detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem”.128  

Konventionens definition omfattar således alla levande organismer i alla miljöer, d.v.s. 
både landbaserade och akvatiska ekosystem, samt de ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår. Konventionens definition refererar endast till levande organismer, 
men genom hänvisning till ekosystem bör samspelet mellan levande organismer och 
icke-biologiska faktorer inbegripas.129 Stöd för denna tolkning finns i konventionens 
definition av ekosystem samt av de vägledande besluten som fattats av konventionens 
parter (COP).130 Enligt beslut VI/7, inbegriper konventionens definition av biologisk 
mångfald, mångfald av växter, djur och mikroorganismer på gen-, art-/samhälls- och 
ekosystems-/habitatnivå inklusive ekosystemets strukturer och funktioner.131 Ekosystem 
definieras i konventionens artikel 2 som:  

”ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen 
och dessas icke-levande miljön som integrerar som en funktionell 
enhet”.132  

Enligt beslut V/6133, specificerar definitionen ingen rumslig enhet eller nivå.134 Ett 
ekosystem kan därför vara en näve jord, en damm, en skog, en biom135 eller hela 

                                                
127 SÖ 1993:77.  
128 Författarens kursivering.  
129 Se diskussion om detta i NOU 2004:128, s. 66. 
130 COP står för ”Conference of the Parties”, och utgör konventionens styrande organ. Parterna har hittills 
träffats nio gånger (åtta ordinära möten och ett extramöte för antagandet av biosäkerhetsprotokollet). Det 
nionde ordinära mötet sker i Bonn, Tyskand den 19-30 maj 2008. De beslut som COP utfärdar är inte 
rättsligt bindande, men vägledande för tolkningen och tillämpningen av konventionens bestämmelser.  
131 COP VI, beslut VI/7, annex, p. 1 och 4. Författarens kursivering. 
132 Översättning genom SÖ 1993:77. Författarens kursivering.  
133 COP V, beslut V/6, annex, p. 3. 
134 Jfr definitionen av habitat. Habitat definieras som ”den plats eller typ av område där en organism eller 
en population förekommer naturligt” (artikel 2, CBD).  
135 Biom är ett biologiskt samhälle med särskilda fysiska och kemiska egenskaper och där vissa 
organismer är dominerande, ex. tundra eller öken.  
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biosfären.136 Definitionen av biologisk mångfald i konventionen är således omfattande. 
En viktig avgränsning är dock att människan inte inkluderas i definitionen.137 Att 
definitionen även inkluderar mångfalden på den genetiska nivån och ekosystemnivån 
innebär exempelvis att ett artfattigt ekosystem kan utgöra en viktig beståndsdel i 
variationen av ekosystem. Vidare kan vissa underarter eller geografiskt avgränsade 
populationer av vanligt förekommande arter bära på arvsanlag som är sällsynta och 
därmed bidra till den genetiska mångfalden. Det finns dock inte några klara gränser 
mellan de olika nivåerna och det finns även ett samspel och beroende mellan dem. En 
minskning av exempelvis artvariationen påverkar därmed även variationen på både 
genetisk och ekosystemnivå.  

2.1.5 Definitionen av biologisk mångfald som utgångspunkt för 
rättslig analys 

Definitionen av biologisk mångfald innebär som ovan beskrivits att en mer holistisk och 
bredare målsättning har införts såväl i den internationella rätten och EU-rätten som i 
enskilda länders nationella rättsordningar. Definitionen innebär att även variationen av 
gener och ekosystem omfattas av variationsrikedom (d.v.s. mångfald)138 och ges samma 
rättsliga betydelse som variationen av arter.139 Även om definitionen numera används 
med stor omfattning i den miljöpolitiska diskussionen och även har införts i ett flertal 
rättsliga kontexter råder det långt ifrån en enighet om vad biologisk mångfald faktiskt 
innebär.140 Givet definitionens vida omfattning och de olika 
kategoriseringsmöjligheterna inom varje nivå kan biologisk mångfald nämligen 
definieras på många olika sätt.141 Den kan med andra kritiseras för att ge liten faktiskt 
vägledning för tolkning och tillämpning av miljörättsliga normer. Trots definitionens 
brister är den emellertid rättsligt bindande för konventionens parter och ett av de delmål 
som ska uppfyllas vid tillämpning av såväl EU-rättsliga naturskyddsregler som 
miljöbalkens regler. Det är således nödvändigt att utgå från definitionen och diskutera 

                                                
136 Med biosfär menas de levande organismerna på jorden samt deras miljö. 
137 Vid COP II, 1995, fastslogs att människan inte omfattas av CBD. Se även Gillespie (2008).  
138 Biologisk mångfald likställs ofta i vardagligt tal med ett visst antal arter, men enligt definitionen i 
konventionen om biologisk mångfald inryms som ovan beskrivits även variationen av gener och 
ekosystem. Begreppen variationsrikedom och mångfald är synonyma enligt defintionen och används även 
så i denna avhandling. Även begreppet biodiversitet används synonymt.  
139 Variationen på dessa nivåer är således lika viktiga som variationen av arter. Se sista bisatsen i 
defintionen (”detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”).  
140 Deke (2007), s. 9, Le Prestre (2002), s. 209-212 och Daily (1997). I FN:s Millennium Ecosystem 
Assessement (2005), s. 18, anges att definitionen måste specificeras mer i detalj. Vissa menar emellertid 
att någon vetenskaplig, objektiv definition inte kan skapas. Se exempelvis Molander (2008), s. 35 samt 
där angivna referenser.  
141 Exempelvis har den genetiska hierarkin nivåerna nukleotid, gen, kromosom, genom, individ och 
population. Se om de taxonomiska och ekologiska hierarkierna i Molander (2008), s. 38. Dessutom säger 
definitionen inget om arternas relativa värde eller betydelse för ekosystemets upprätthållande eller tjänster 
m.m. En annan fråga gäller vilket geografiskt perspektiv definitionen av biologisk mångfald ska gälla för. 
Bevarandet av mångfalden på global nivå kan stå i konflikt med bevarandet av mångfalden på nationell 
nivå o.s.v. Här antas ett globalt perspektiv som utgångspunkt för bevarandet av den biologiska 
mångfalden. 
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hur rätten bör utformas för att säkerställa att målet nås. Ett tillvägagångssätt är att 
konkretisera den på ett sådant sätt att den blir rättsligt operationaliserbar vid tolkning 
och tillämpning av regler (och i ett sista led genomdrivbara mot enskilda). Ett första 
steg i denna operationaliseringsprocess är att diskutera definitionens innebörd utifrån 
ekologisk teori och specificera viktiga beståndsdelar eller faktorer, här kallade 
ekologiska kriterier, som kan antas vara nödvändiga för bevarandet av biologisk 
mångfald på alla tre nivåer.142 Dessa ekologiska kriterier utgör sedan grunden för den 
rättsliga analysen i kapitel 6 i denna avhandling. I kapitel 8 diskuteras sedan, framför 
allt på en principiell nivå, hur rätten kan utformas för att på ett mer ändamålsenligt sätt 
inkorporera dessa kriterier och därmed bidra till ett mer ändamålsenligt 
målgenomförande.143

2.2  Artdiversitet – mer än antalet arter  

Arterna är, för att citera Wilson (1995), ”... de grundläggande enheterna, av vilka alla 
och envar spelar en unik roll i relation till helheten”.144 Bevarandet av arter är således, 
som även ovan beskrivits, en oumbärlig del i bevarandet av den biologiska 
mångfalden.145 Utöver att bevara ett visst antal arter måste dock även genetisk variation 
inom och mellan arter bevaras. Det är även viktat att bevara de evolutionära 
processerna, vilka i sig ger upphov till den biologiska mångfalden.146 Vidare är arten 
olika känslig i olika delar av sin livscykel. Hänsyn till sådana faktorer vid beslut om 
jaktuttag är nödvändiga eftersom de kan antas påverka artens känslighet mot 
beskattning. Detta avsnitt avser således beskriva sådana ekologiska kriterier som kan 
anses vara relevanta för bevarandet av arter enligt gällande kunskap. Dessa kriterier, 
likväl de kriterier som beskrivs i resterande delar av kapitlet, ligger sedan till grund för 
den analys av rättsregler som utförs i kapitel 5.  

                                                
142 Fokus är på sådana ekologiska kriterier som kan anses vara relevanta vid uttag av viltarter när den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Detta utvecklas i de följande avsnitten.  
143 I kapitel 8 diskuteras hur begreppet kan rättsligt operationaliseras i en adaptiv och ekosystembaserad 
rättslig planering.  
144 Wilson (1995), s. 41-43.  
145 Övriga nivåer i organismdiversitet är domäner, phyla, familjer, genera, (arter), underarter, 
populationer, individer. Det taxonomiska systemet, som grupperar döda och levande organismer i ett 
hierarkiskt system från art upp till rike, grundlades med Carl von Linnés Systema naturae publicerat 
1735.  
146 Det innebär med andra ord att det är förutsättningarna för förändring och anpassningsbarhet som bör 
vara målet, snarare än bevarandet av ett statiskt tillstånd. Se mer om detta i kapitel 8. 
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2.2.1 Artbegreppet  

För att specificera kriterier som är nödvändig för bevarandet av arter är det först och 
främst relevant att definiera vad som avses med en art. I rättskällorna används 
begreppet art, utan att begreppet definieras. Hur artbegreppet definieras har emellertid 
betydelse eftersom skyddets inträdande och styrka ofta beror på om arten tillhör en viss 
artkategori eller inte. Ibland ges ett generellt skydd för en viss art (exempelvis vilda 
fågelarter inom Europa), ibland ges utpekade arter skydd med varierande styrka endast 
vid särskild föreskrift (exempelvis genom listning i bilaga). Om syftet med rättsreglerna 
ska vara att bevara artdiversiteten är det ändamålsenligt med en rättslig definition som 
stämmer överens med de biologiska kriterierna.147 En fullständigt universell 
artdefinition baserad på ekologiska kriterier existerar dock inte.148 Däremot finns en 
vedertagen biologisk definition av arter som utgår från reproduktiv isoleringen.149 Ett 
artbegrepp som bygger på reproduktiv isolering definierar en art som:  

”en population med individer som under naturliga betingelser kan 
fortplanta sig obehindrat”.  

En art är således en grupp individer som kan ge fertila avkommor när de parar sig med 
varandra, men ej om de parar sig med individer av andra grupper.150 En utveckling av 
begreppet anger också att denna reproduktion kan vara både potentiell eller verklig, 
d.v.s. att arter är grupper av potentiellt eller i verkligheten reproducerande populationer 
som är reproduktivt isolerade från andra sådana grupper.151 Det finns dock en hel del 
problem med denna definition, bl.a. finns arter som anses tillhöra olika artgrupper som 
kan få fertila avkommor.152 Det finns även ett flertal alternativa artbegrepp, såsom det 
morfologiska och det fylogenetiska.153 Trots att ett artbegrepp baserat på 
reproduktionskriteriet kan kritiseras ur flera aspekter anses det dock ha stor 
användbarhet, särskilt när det gäller lokala studier av växt- och djurarter (exempelvis en 
                                                
147 Det är således intressant att undersöka i den, i kapitel 6, följande analysen av rättsreglerna om 
artbegreppet enligt gällande rätt överensstämmer med ekologiska kriterier. I den relativt nya 
mångfaldslagen i Norge (Lov 19 juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturen mangfold 
(”naturmangfoldloven”), definieras art ”efter biologiska kriterier bestämda grupper av levande 
organismer” (3 §). Se även NOU 2004:28 samt kapitel 8.  
148 Det bör även poängteras att begreppet art, liksom population och ekosystem m.m., är en antropogen 
definition.  
149 I EU-domstolen har det biologiska artbegreppet baserat på reproduktionskapacitet använts för 
bedömning om reglers tillämpbarhet på vissa fåglar. Se exempelvis rättsfall C-507/04, Kommissionen mot 
Österrike, p. 234-237, där generaladvokatens hänvisning till det biologiska begreppet baserat på 
reproduktionsförmågan (p. 93) ligger till grund för bedömning om huruvida bestämmelserna är 
tillämpliga på arten eller inte. Se mer om detta i kapitel 5.  
150 Dobzhansky (1935). Se bilaga 1.  
151 Mayr (1942). Se bilaga 1. 
152 Exempelvis anses fältharen och skogsharen vara två olika arter. Trots det kan de två arterna få fertila 
avkommor (denna s.k. hybridisering antas kunna få negativa effekter på den inhemska skogsharens 
bevarande till förmån för den introducerade fältharens expansion). För en diskussion om artbegreppets 
problematik se Wilson (1995), s. 43-54.  
153 För en sammanfattning av olika artbegrepp se Wilkins (2002).  
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viss europeisk rovdjurspopulation) eller väl avgränsade växt och djursamhällen på öar 
eller i andra isolerade miljöer.154 Detta uttrycks bland annat av Wilson (1995) som 
menar att begreppets användbarhet stöds av det faktum att: 

”Den biologiska diversitetens väldiga mångfald är en produkt av 
divergerande arter som har uppstått genom det konstituerande steg 
som kommer till uttryck i det biologiska artbegreppet”.155

En ytterligare specificering av begreppet art kan även vara nödvändig. En art kan även 
delas in i underarter (eller raser, varieteter o.s.v.), d.v.s. en taxonomisk underkategori till 
art.156 En definition av art som inkluderar underarter möjliggör för bevarandet av 
genetisk mångfald eftersom underarten kan bära på gener som är skyddsvärda ur ett 
biodiversitetsperspektiv.157 Detta har även slagits fast av EU-domstolen som fastslår att 
åtgärder för att skydd av underarter är förenligt med bevarandet av biologisk mångfald 
och därmed godtogs som undantag enligt artikel 30 i EU-fördraget.158 I ett annat 
rättsfall ansåg domstolen att skyddet av arter inkluderar underarter, även sådana som 
finns utanför Europa om andra underarter av samma fågelart finns inom Europa.159

Huruvida underarter omfattas av artbegreppet kan även få betydelse för bedömningen 
av artens bevarandestatus vilket i sin tur kan påverka vilket skydd en art kommer att 
åtnjuta.160  

En uppdelning mellan ursprungliga och främmande arter är likaledes nödvändig. Denna 
uppdelning är relevant eftersom mål om bevarandet av biologisk mångfald förutsätter 
skydd av ursprungliga, naturligt förekommande arter, medan främmande arter ofta anses 
vara ett hot mot bevarandet av den biologiska mångfalden.161 Främmande arter omfattas 
                                                
154 Wilson (1995), s. 53. Begreppet bör således överensstämma med sådana avgränsningar som 
rättsreglerna ofta tillämpas på.  
155 Wilson (1995), s. 54. 
156 En underart är en art som är isolerad från en art men som ändock tillhör denna art genom dess 
reproduktionsförmåga. Jämför nedan skillnaden på en metapopulation och en subpopulation.  
157 Den amerikanska lagstiftningen Endangered Species Act of 1973 (ESA), (16 U.S.C. 1531-1544, 87 
Stat. 884) är tillämplig på skyddet av vilt-, fisk- och växtarter definierar i artikel 3 och 4 vilka arter som 
omfattas av lagstiftning. I artikel 4, p. 16 definieras begreppet art som ‘‘any subspecies of fish or wildlife 
or plants, and any distinct population segment of any species”, d.v.s. även underarter omfattas av 
definitionen. Skyddet omfattar således även artens taxonomiska särart och baseras inte enbart på artens 
behov av skydd. I kombination med lagens övriga definitioner av vilt, fisk och växt innebär detta en 
mycket bred definition av art (se artikel 3). Detta faller också väl med det bredare målet i lagstiftningen, 
nämligen att bevara ekosystem och de evolutionära processer som pågår där. Dock omfattas inte andra 
arter än vilt-, fisk- och växtarter av lagen. Se lagstiftningen på http://epw.senate.gov/esa73.pdf (2008-05-
01).  
158 Se mål C-67/97 (1998), p. 33 och 34.  
159 Mål C-202/94 (1995). Se mer om detta i kapitel 6. 
160 Vid exempelvis en bedömning av huruvida en art har en ”gynnsam bevarandestatus” eller inte blir 
utfallet antagligen olika beroende på om man ser till arten som helhet eller till varje underart. Se om 
begreppet gynnsam bevarandestatus i kapitel 6.  
161 Introduceringen av främmande arter anges som en av huvudorsakerna till den pågående minskningen 
av biologisk mångfald ur ett globalt perspektiv eftersom de riskerar att konkurrera ut inhemska arter. 
Nilabborren är ett känt exempel. I Norden har problemen än så länge varit mindre dramatiska (ett 
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därför som huvudregel inte av artskyddet och det finns även bestämmelser, såväl i den 
nationella rätten, EU-rätten och den internationella rätten som syftar till att förhindra 
spridningen av främmande arter.162 Vägledning för indelningen mellan ursprungliga och 
främmande arter ges av den definition som är antagen av parterna till konventionen om 
biologisk mångfald (COP) i beslut V/8, annex 1. En främmande art är (i):  

”En art, underart eller lägre taxon som introducerats utanför sin 
historiska eller nutida naturliga utbredning. Detta inkluderar alla delar, 
gameter, frön, ägg eller andra propaguler som kan överleva och 
reproducera sig.”163  

Ursprungliga, eller naturligt förekommande arter, bör då motsatsvis vara arter som är 
spontant etablerade i ett visst område (det s.k. normala eller naturliga 
utbredningsområdet), vilket innebär att de på naturlig väg har spritt sig till området.164

Till naturligt förekommande arter räknas ofta även arter som tidigare haft spontant 
etablerade bestånd i landet och försvunnit men därefter återinförts (även arter som 
tidigare haft spontan utbredning och försvunnit men som inte återinförts omfattas 
likaledes).165 I beslutet görs även en indelning mellan ”främmande arter” och 
”främmande invaderande arter”. En främmande invaderande art definieras som (ii) en 
art vars introduktion och/eller spridning hotar ekosystem, habitat och arter”, d.v.s. en 
främmande art som utgör ett hot mot bevarandet av den biologiska mångfalden.166  

Även en uppdelning mellan vilda och domesticerade arter är relevant eftersom 
domesticerade arter normalt inte omfattas av lagstiftning som syftar till att bevara den 
biologiska mångfalden och inte heller som huvudregel av jakträtten.167 Domesticerade 
(eller odlade) arter definieras i konventionen om biologisk mångfald (artikel 2) som 
”arter vilka den evolutionära processen har påverkats av människor för att tillgodose 
dessas behov”.168 I vissa avseenden kan eventuellt gränsdragningen mellan vilda och 
domesticerade arter vara problematisk, exempelvis när domesticerade arter förvildats 

                                                                                                                                              
exempel är minkens negativa påverkan på flera olika skärgårdsfåglar). Dock kan framtida 
klimatförändringar innebära större risker för etableringar av främmande arter och negativ påverkan på den 
biologiska mångfalden. Se Gaston och Spicer (2004), s. 116, Naturvårdsverket (2005), s. 47 och CBM 
(2007), s. 29-30.  
162 Se kapitel 6.  
163 En propagul är en struktur (del) hos en växtart (exempelvis ett frö) vilken kan ge upphov till en ny 
individ (växt) om den särskiljs från den ursprungliga växten. Gameter är könsceller hos djur. Se 
exempelvis Hansson (1993), s. 4 och http://www.biology-online.org/dictionary/Propagule (2008-05-15). 
Översättning genom CBM (2004), s. 17. Se även COP-beslut VI/23.  
164 Det kan dock vara problematiskt att avgöra om arten spridit sig på naturlig väg eller genom påverkan 
av människan samt att avgöra vad som avses med ”naturlig”.  
165 Enligt Niklasson och Nilsson (2005), s 21 räknas normalt arter som funnits naturligt inom landets 
gränser sedan 1700-talet som inhemska arter. Kunskapen om vilka arter som fanns under denna tid är 
dock begränsad.  
166 Översättning genom CBM. Se CBM (2004), s. 18.  
167 Se kapitel 5.  
168 Översättning genom SÖ 1993:77. 
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eller när vilda arter lever vilt men i natur som är starkt påverkad av människan. 
Problematiken bör dock inte vara särskilt stor när det gäller de frågeställningar som 
behandlas i denna avhandling och därmed inte heller avgränsningen för analys av 
rättsreglerna.169  

2.2.2 Livskraftiga populationer 

Ytterligare ett centralt begrepp i såväl ekologisk litteratur som rättskällorna med 
betydelse för bevarandet av biologisk mångfald är begreppet population. Även här 
saknas en definition i rättskällorna. Hur en population definieras är dock viktigt 
eftersom populationsmått (exempelvis populationsstorlek eller populationstäthet) ofta 
användas som förvaltningsenhet för beräknande av artens livskraft/utdöenderisk vid 
exempelvis beslut om jaktuttag eller behov av skyddsåtgärder o.s.v.170  

Enligt ekologisk litteratur är en population en samling individer av en viss art som finns 
inom ett definierat område.171 Exempelvis kan en population utgöras av antalet abborrar 
i en sjö eller antalet havsörnar i Sverige. Avgränsning av populationen är således 
artificiell och i praktiken används ofta olika typer av administrativa gränser för 
indelning av populationer (exempelvis läns- eller nationsgränser). En definition och 
avgränsning utifrån administrativa gränser behöver dock inte överensstämma med de 
gränser som är ändamålsenliga för bevarandet och förvaltningen av populationerna. 
Exempelvis är indelningen och skyddet av en art i en nationell population otillräckligt 
om arten även har ett utbredningsområde utanför landets gränser och där arten utsätts 
för negativ påverkan. Om exempelvis lodjuren i Sverige avgränsas till en population 
klassificeras populationen som sårbar enligt ICES rödlista. Om däremot lodjuren i 
Sverige och Norge ses som en population klassificeras den som missgynnad, vilket 
innebär att populationen inte längre räknas som hotad.172  

För en adekvat bedömning och effektiva skyddsinsatser är det därför nödvändigt att 
definiera populationen utifrån vissa ekologiska kriterier och hela de områden som 
populationen nyttjar oberoende av administrativa gränser.173 En population kan 

                                                
169 Det finns endast ett fåtal jakträttsfall där denna problematik varit föremål för prövning. Här har bland 
annat fastslagits att jakträtten inte omfattar vilda djur i fångenskap även om de kommit ur ägares skötsel 
och tillsyn. Se mer om detta i kapitel 6. Möjligtvis skulle ett flertal intressant frågeställningar kring detta 
kunna uppstå om avhandlingen även analyserade regler för återintroduceringar av arter, exempelvis 
återintroduceringar av tamdjur i det vilda.  
170 I habitatdirektivet används begreppet population som förvaltningsenhet för bedömandet av en arts 
bevarandestatus. Det finns dock ingen definition av ”population” i Habitatdirektivet. I jaktlagen används 
begreppet ”viltstammar”, vilket dock bör motsvara begreppet population. Se kapitel 6.  
171 Detta är den tekniska definitionen av population som används inom ekologin. Se exempelvis Bohlin 
(2000), s. 7.  
172 Se om den internationella och nationella rödlistan och kriterierna för bedömning i kapitel 5.  
173 Bohlin (2000), s. 8. Se analysen av rättsreglerna i kapitel 6.  
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exempelvis definieras med samma utgångspunkt som en art, d.v.s. med 
reproduktionskriteriet som utgångspunkt. Med denna definition är en population: 

”en grupp av individer inom en art mellan vilka genutbyte sker genom 
reproduktion, och som är skild från andra sådana grupper”.174

I verkligheten är dock genutbytet mellan geografiskt skilda grupper sällan varken noll 
(d.v.s. helt olika populationer) eller obegränsat (d.v.s. en population). En lösning på 
detta problem är att betrakta populationerna som en population men bestående av ett 
antal mer eller mindre isolerade subpopulationer.175 Detta har gett upphov till begreppet 
metapopulation. En metapopulation består av flera subpopulationer inom ett geografiskt 
begränsat område med ett avstånd mellan subpopulationerna som medger utbyte av 
individer, och därmed gener, mellan populationerna.176 Populationerna integrerar 
således genom migration. Ju mer mobila arterna är och ju mindre fysiska hinder 
(exempelvis berg, bebyggelse eller dyl.) desto större är spridningen och desto mer 
påverkar subpopulationerna varandra.177 I en fungerande metapopulation upprätthålls en 
balans mellan utdöenden och nybildning av lokala populationer genom kolonisering 
från livskraftiga populationer. Man kan skilja på två olika typer av subpopulationer, 
nämligen sådana där reproduktionen är större än utdöendet (källpopulation) samt sådana 
där det omvända gäller (sänkpopulationer).178 Denna identifiering av de två olika 
typerna av populationer är intressant eftersom de kommer att vara olika känsliga för 
påverkan, såsom beskattning genom jakt. Hänsyn till subpopulationers storlek och 
kommunikation mellan dem bör således kunna minska risken för arters försvinnande.179

De olika populationernas (metapopulationen som helhet och de olika 
subpopulationerna) livskraft bestäms av ett flertal orsakar såsom populationsstorlek, 
tillgång till resurser (exempelvis föda och boplatser) och tillståndet i miljön 
(exempelvis salthalt, temperatur eller förekomst av viss förorening).180 Anledning till att 
populationsstorleken har betydelse för en arts utdöenderisk är att arter inte kan överleva 

                                                
174 Bohlin (2000), s. 8. Se även definition av Neals (2004), s. 393 som anger att en population är en 
”group of organism, that usually reproduce sexually and share a common gene pool. They usually occupy 
a more or less defined locality, and the individuals interact more with each other than they do with 
individuals of other populations of the same species”. Individerna antas kunna välja vilken individ inom 
populationen de ska reproducera sig med, helt fritt, vilket i sin tur ger upphov till en viss förväntad 
fördelning av den förekommande genetiska variationen (en s.k. Hardy-Weinberg-fördelning, se Höglund, 
2004, s. 18-19).  
175 Bohlin (2000), s. 8. Jämför begreppen art och underart ovan. 
176 Naturvårdsverket (2005), s. 71 och Bohlin (2000), s. 8. 
177 Bohlin (2000), s. 8.  
178 Naturvårdsverket (2005), s. 71. 
179 Bohlin (2000), s. 8. 
180 Både resurser och tillstånd påverkar således populationernas livskraft. Men populationerna kan enbart 
påverka resurserna (vilket även ger upphov till konkurrens), medan tillståndet inte påverkas av 
populationerna.  
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i alltför små populationer.181 Den nedre gränsen för vad som är en långsiktigt livskraftig 
population varierar dock mellan olika arter och över tiden. Denna nivå är dessutom ofta 
okänd. Slumpmässiga variationer vid dessa låga nivåer kan få hela populationer att dö 
ut och även små förändringar i miljön kan få oproportionerliga konsekvenser.182

Dessutom löper små populationer risk för låg genetisk variation som i sin tur kan leda 
till inavelsdepression m.m. (se nedan). Populationsstorleken bestäms i sin tur av ett 
flertal faktorer. Förenklat bestäms storleken av tillskott av individer (genom 
reproduktion och immigration) och förlust av individer (genom utdöende och 
emigration).183 Om en population har en tillväxt, och vi tar ut tillväxten genom uttag, 
kommer populationsstorleken varken öka eller minska, allt annat konstant. Detta brukar 
betecknas som jämviktsskörd, eftersom populationen fortsätter att vara i jämvikt.184

Dock måste uttaget även ske jämnt över populationens åldersfördelning om jämvikten 
ska förbli, eftersom olika ålderklasser har olika reproduktiva förmågor.185 Genom att 
selektiv välja vilka individer som tas ut genom jakt kan således populationens tillväxt 
påverkas. Ett uttag av individer med stor reproduktionsförmåga bör exempelvis ge 
negativ påverkan på tillväxten och kan därmed leda till en minskning av 
populationsstorleken.186  

Populationsstorleken och reproduktionsförmågan ligger ofta till grund för bedömningen 
av en arts livskraft eller bevarandestatus. Exempelvis anger artikel 7 i fågeldirektivet att 
jakt (på fågelarter listade i bilaga 2) ska utföras med hänsyn till bland annat 
populationsstorlek och reproduktion.187 Ytterligare ett exempel på rättsliga rekvisit som 
relaterar till populationsstorleken är att enbart ett begränsat eller litet antal individer av 
den berörda artens totala populationsnivå eller totala dödlighet får tas ut genom jakt.188

Tillgång på tillförlitlig kunskap om exempelvis populationsstorlek och naturlig 
dödlighet för relevanta populationer är således nödvändigt för att kunna göra adekvata 
bedömningar (något som ofta saknas i praktiken).189

                                                
181 Inom den naturvårdsbiologiska vetenskapen, som under 1980- och 90-talen kom att inrikta sig allt mer 
på studier av de enskilda arterna, utvecklades två paradigm för förklaringar av populationers långsiktiga 
överlevnad. Det ena av dessa två paradigm, det s.k. small population paradigm (SPP), studerar den 
långsiktiga överlevnaden i små populationer, och vilka olika faktorer som är viktiga för dessa 
populationer. Det andra paradigmet, det s.k. declining population paradigm (DPP), studerar de externa 
faktorerna som orsakar att populationer blir små, ”de ondas kvartett”, och hur man ska motverka sådana 
minskningar. Forskningen inom detta område utvecklades till följd av Endangered Species Act (USA) 
fokuserade på hotade arter med små populationer. Naturvårdsverket (2005), s. 45-46. Se även Caughley 
(1994). 
182 Skogstyrelsen (1998), s. 21. 
183 Bohlin (2000), s. 9. 
184 Bohlin (2000), s. 26. 
185 Bohlin (2000), s. 41.  
186 Unga och äldre individer har ofta lägre reproduktiv förmåga än ”medelåldersindivider”. Bohlin (2000), 
s. 41. 
187 Dessutom anges ytterligare kriterier för att jakt ska tillåtas. Ett av kriterierna är att medlemsstaterna 
tillämpar jakten enlig principen om ett ”förnuftigt utnyttjande” av arten. Begreppet finns inte definierat i 
direktivet, men tolkningshjälp kan fås genom konventionen om biologisk mångfald, där ”hållbart 
nyttjande” definieras. Detta utvecklas i kapitel 5 och 6.  
188 Se exempelvis artikel 9(1)c i fågeldirektivet. Se mer om detta i kapitel 6.  
189 Eftersom relevanta uppgifter ofta saknas eller enbart finns för en del av populationen måste 
uppskattningar göras, vilket innebär risk för felbedömningar. Det är således nödvändigt att tillämpa 
försiktighetstänkande samt att resultaten på artens bevarandestatus av sådana uttag övervakas och 
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Sammanfattningsvis är det nödvändigt att känna till en arts populationsdynamik men 
även dess struktur, d.v.s. att identifiera och avgränsa artens olika subpopulationer, 
eftersom det finns ett samband mellan en arts utdöende risk och dess subpopulationers 
storlek, kommunikation och geografiska fördelning.190 Dessutom ger denna 
identifiering information om de olika subpopulationernas genetiska uppsättning.191

Utöver dessa faktorer är det dock nödvändigt att känna till hur arterna påverkas av 
förekomsten av resurser, däribland artens bytesdjur, konkurrensen mellan arter, 
miljötillståndet i dess ekosystem m.m. Även om populationsstorleken, inklusive dess 
struktur, i sig är ett viktigt mått på en arts livskraft, är det därför inte ensamt ett 
tillräckligt tillförlitligt mått på en arts livskraft.  

2.2.3 Genetisk och taxonomisk diversitet 

Utöver populationsstorleken kan den genetiska variationen ha betydelse för en arts 
livskraft. Dessutom ska även den genetiska variationen bevaras enligt konventionens 
definition av biologisk mångfald.192 Med genetisk variation (eller diversitet) avses 
skillnader i arvsanlagen som förekommer i alla kromosomer och gener bland individer 
av en och samma art. Detta handlar således om genetisk variation inom arten. Genetisk 
variation kan beräknas på olika nivåer. En sådan nivå är inom en population av en viss 
art, vilket är särskilt relevant för beskattning genom jakt på viltarter (eftersom det är 
populationen som oftast utgör förvaltningsenheten). I numerärt små och geografiskt 
isolerade populationer, riskerar genetisk variation gå förlorad på grund av 
slumpprocesser (s.k. genetisk drift). Kombinationen av minskad genetisk variation och 
en begränsning av alternativ till reproduktion kan leda till en öka grad av inavel och 
därmed negativa konsekvenser (såsom inavelsdepression).193 50/500-regeln som anger 
att det behövs 500 individer av en art för att en population ska kunna vara långsiktigt 
stabil och mer än 50 individer för att undvika inavel har också kritiserats på senare tid 
inom den populationsgenetiska forskningen. Enligt nya studier krävs emellertid fler 

                                                                                                                                              
återkopplas, d.v.s. att kriteriet i sig eller beräkningen (om det var denna som var felaktig) justeras. Se mer 
om detta i kapitel 5 och 6.  
190 Bohlin (2000), s. 9. 
191 Ju mer isolerad en subpopulation är från metapopulationen och desto mer genetiskt unik den är, desto 
större anledning till bevarande föreligger. Se mer om detta nedan.  
192 Som tidigare nämndes (se kapitel 1) kan emellertid åtgärder som enbart fokuserar på bevarandet av en 
viss genetisk variation (såväl som bevarandet av en viss artdiversitet) vara ett förenklat angreppssätt för 
att skapa de bästa förutsättningarna för biologisk mångfald. Givet att det är de evolutionära processerna 
som skapar den biologiska mångfalden kan fokus snarare behöv flyttas från bevarandet av en viss statisk 
nivå till säkerställandet av evolutionära processer. Anledningen till att det är relevant att nämna är att 
dessa målsättningar kan stå i konflikt med varandra. Bevarandet av evolutionära processer kan kräva 
förlust av genvariation, eller till och med även artvariation. Se exempelvis Höglund (2009) och bland 
annat citatet ”Extinction is a fact. Ever since life first evolved on this planet, life forms have been 
changing” (s. 289).  
193 Inavelsdepression kan således vara en konsekvens av låg genetisk variation som innebär en nedsatt 
funktionsduglighet på individnivå. Se mer om detta ibland annat Naturvårdsverket (2005), s. 77, 
Naturvårdsverket (2008) och SOU 2007:89.  
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individer för en långsiktig överlevnad än vad tidigare forskning visat.194 Det finns dock 
undantag som visar att arter/populationer med liten genetisk variation kan vara mycket 
livskraftiga (exempelvis bävern och kanadagåsen).195 Vidare har slumpen samt 
demografiska och miljömässiga effekter på små populationer, särskilt i ett kortsiktigt 
perspektiv.196  

Den genetiska variationen kan som tidigare nämnts skilja sig åt mellan geografiska 
avgränsade populationer inom en art (underarter och subpopulationer). Att ta hänsyn till 
skillnader i den genetiska variationen mellan populationer av samma art är intressant 
även om arten inte är hotad eftersom vissa populationer kan bära på gener som är mer 
sällsynta än andra.197 Studier av den genetiska uppsättningen visar att det finns 
betydande regionala skillnader hos olika arter och att många av de i Sverige 
förekommande populationerna, trots att de har mindre genetisk variation än 
motsvarande arter i sydligare länder, representerar unika delar av den globala biologiska 
mångfalden.198  

Utöver detta består dock den genetiska variationen även av det material som ger upphov 
till ärftliga, reproduktiva barriärer som splittrar de befintliga arterna i nya arter.199 Den 
genetiska variationen innefattar således även skillnader i arvsanlagen mellan arter (s.k. 
taxonomisk diversitet). Eftersom den taxonomiska diversiteten tar hänsyn till arters 
släktskapsfördelning mellan arter kan den komplettera diversitetsmått baserade på 
antalet arter. Figur 2.1 nedan visar ett förenklat exempel med två olika ekosystem med 
samma artantal men med skillnader i den genetiska variationen mellan arterna: 

                                                
194 Se bl.a. Reed et al. (2003) som studerade den långsiktiga överlevnaden hos 102 olika ryggradsdjur. För 
en långsiktig överlevnad krävdes en minsta population av cirka 7000 individer. D.v.s. fler individer än 
vad de tidigare populationsgenetiska modellerna förutspådde behövs. Referens till studien i 
Naturvårdsverket (2005).  
195 Se Naturvårdsverket (2005), s. 77. En studie av Milberg och Bertilsson (1997) visar att det endast 
finns svaga samband mellan populationsstorlek och genetisk variation. Referens i rapporten.  
196 Naturvårdsverket (2005), s. 71.  
197 Exempelvis kan förlusten av en viss älgpopulation leda till förlust av genetisk variation och därmed 
minskad biologisk mångfald även om arten i sig inte är hotad.  
198 Naturvårdsverket (2005), s. 78-79.  
199 Wilson (1995), s. 88. 
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Figur 2.1: Skillnader i taxonomisk diversitet p.g.a. olika släktskap mellan arterna 

Uppskattningar av den taxonomiska diversiteten kommer att visa att diversiteten är 
lägre i ekosystem A än i samhälle B. Även då artantalet skiljer sig åt kan beräkningar 
som tar hänsyn till släktskapet mellan arterna ge ett lägre diversitetsmått för ett 
ekosystem med fler, men närbesläktade arter, än ett samhälle med färre, mindre 
närbesläktade, arter.200

Sammanfattningsvis är den genetiska variationen inte i sig en tillräcklig värdemätare på 
en populations livskraft. Detta gäller särskilt när populationerna är små och det finns 
stor risk slumpmässiga och externa påverkandefaktorer. Dessutom finns som sagt 
livskraftiga populationer med låg genetisk variation. Däremot bör den genetiska 
variationen inom och mellan arter användas som ett av flera kriterier i bedömandet av 
populationers livskraft samt för avgörandet om en arts bevarandevärde. Den genetiska 
variationen kan således utgöra ett av flera kriterier för bestämmandet av jaktuttagets 
storlek. Det kan dessutom vara nödvändigt att se hur själva jaktuttaget påverkar den 
genetiska variationen eftersom jakt kan få effekter på den genetiska nivån även för arter 
som förekommer i stora populationer.201

2.2.4 Artens års- och livscykel  

Artens livskraft och känslighet för påverkan exempelvis genom jakt kan vara olika 
under såväl olika tider under året som under olika delar av artens livscykel. Exempelvis 
är arter särskilt känsliga för beskattning under reproduktions-, uppfödnings-, häcknings- 
och flyttningstider m.m. Uppfödningssäsong för fåglar har definierats i ekologisk 
litteratur som den period då arten lägger eller ruvar sina ägg, samt föder upp sina ungar 
tills de är flygfärdiga.202 Häckningsperioden inrymmer uppfödningssäsongen men även 
                                                
200 Detta beror alltså på att närbesläktade arter har högre grad av överlappning av genetisk variation.  
201 Enligt Coltman (2005), har jakt större negativa effekter arter i stora populationer än vad som tidigare 
känts till.  
202 Cramp och Simmons (1997), s. 722.  
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den tid då arterna tar häckningsplatsen i besittning samt den tid då ungarna är beroende 
av sina föräldrar även efter ungarna har lämnat boet. Även när det gäller däggdjuren 
brukar uppfödningsperioden normalt betraktas som den period då ungarna är beroende 
av föda eller på annat sätt inte kan överleva utan moderns omsorg (exempelvis är ungar 
av arterna björn och lo beroende av sin moder även efter dem har slutat dia). 
Häckningsperioden är således en bredare tidsperiod än uppfödningssäsongen efter 
denna även innefattar perioder för parning, byggande av boplatser m.m. (utöver 
äggläggning eller födsel samt själva uppfödningen av ungarna).203 Flyttningsperioden 
brukar betraktas som den återkommande flyttningen av individer från en plats till en 
annan som följer i samband med årstidsvariationer eller variationer i tillgång till föda.204

Dessa olika perioder under arternas års- och livscykel är också grunden för att tillstånd 
för jakt ofta begränsas till vissa bestämda tider enligt både nationell och EU-rättsliga 
lagstiftning. Exempelvis anger artikel 7(4) i fågeldirektivet att arter som jagas inte får 
jagas under uppfödningssäsongen eller under häckningens olika stadier och flyttfåglar 
inte under återvändandet till häckningsplatserna och EU-domstolen har uttalat att 
arterna ska ges ett fullständigt skydd under de perioder när de är särskilt känsliga.205

Eftersom arterna har olika biologiska förutsättningar är det nödvändigt, för ett 
fullständigt skydd ska kunna garanteras vid jaktbeslut, att de känsliga perioderna 
identifieras och definieras på artnivå.206 Sådana perioder kan dock även skilja sig inom 
en artgrupp. 

2.3  Artens funktion i ekosystemet 

Det finns en mängd olika exempel på interaktioner mellan arter och ekosystem som 
visar att det är otillräckligt att fokusera enbart på den enskilda arten vid reglering av 
uttag om man vill uppnå komplexa mål såsom biologisk mångfald. Bland annat har 
vissa toppredatorer en nyckelfunktion i näringskedjan genom att hålla populationerna av 
bytesdjuren nere. Ett jaktuttag som innebär att sådan toppredatorer kan då leda till att 
antalet bytesdjur ökar, vilket i sin tur kan påverkan dessas bytesdjur samt andra 
funktioner, exempelvis nedbrytning av organiskt material och frigöring av 
näringsämnen, vilka är livsavgörande för övriga arter i ekosystemet. Omvänt kan uttag 
av ett bytesdjur påverka livsbetingelserna för predatorerna. Ett uttag eller metod för 
uttag kan även i sig leda till negativa effekter på andra arter än den beskattade eller 
t.o.m. hela ekosystemet. Om syftet med regleringen av uttag är att bevara biologisk 
mångfald bör således regleringen ta hänsyn till de mellan arterna förekommande 
sambanden och dess funktioner i ekosystemet. Detta avsnitt avser således beskriva ett 

                                                
203 Se bl.a. Kommissionen (2007), s. 38-39. 
204 Se bl.a. Kommissionen (2007), s. 38-39. 
205 För att jakt ska ske under dessa perioder krävs därför att särkskilda undantagsbestämmelser tillämpas. 
Se mer om detta i kapitel 6.  
206 Se kapitel 6.  
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urval av sådana ekosystemfaktorer, vilka sedan ligger till grund för analysen av 
rättsreglerna i kapitel 5. 

2.3.1 Ekosystem och resiliens  

Alla levande organismer och den abiotiska miljö som finns inom ett visst område bildar 
tillsammans ett ekosystem genom energiflöden och cirkulation av kemiska ämnen och 
föreningar. Ett ekosystem kan omfatta hela biosfären eller delar av biosfären i olika 
storlekar och på olika nivåer, exempelvis en skog eller en sjö.207 Dessa olika ekosystem 
står för en mängd tjänster som är nödvändiga för allt liv på jorden, såsom produktion av 
födoämnen och rening av luft. Det är således viktigt att bevara ekosystemens förmåga 
att producera dessa tjänster. Ekosystemen karaktäriserar dock av komplexa och 
dynamiska samband vilket försvårar förutsägbarheten av effekten av olika typer av 
påverkandefaktorer och/eller bevarandeåtgärder (se nedan). Även utan antropogen 
påverkan kommer ekosystemen att vara dynamiska och antropogena aktiviteter kan 
även till viss nivå assimileras genom ekosystemens självreglerande förmåga. Det finns 
dock gränser för hur mycket ekosystemen kan anpassa sig efter olika 
påverkandefaktorer och det är nödvändigt att sådana gränser inte överträds om 
ekosystemens produktionsförmåga ska bevaras.  

Ekologisk resiliens (eller s.k. buffringsförmåga) är ett begrepp som används för att 
beskriva ekosystemens motståndskraft mot förändringar och störningar, såväl naturliga 
som antropogena, utan att övergå till ett annat icke önskvärt, tillstånd.208 Ett sådant icke 
önskvärt tillstånd kan exempelvis innebära brist på dricksvatten, översvämningar, 
jorderosion, minskade fångster av jaktbart vilt o.s.v.209 Att bevara ekosystemens 
resiliens innebär således minskad risk för förlust av ekosystemets förmåga att producera 
varor och tjänster. Det är dock svårt att exakt uppskatta var gränsen för ekosystemens 
anpassningsförmåga går bland annat eftersom ekosystemen ofta reagerar icke-linjärt på 
förändringar. Icke-linjäritet beror i sin tur på att det finns kritiska minimi- eller 
maximigränser, s.k. tröskelvärden, som innebär att förändringar utöver dessa gränser 
kan få oproportionerliga konsekvenser på ekosystemens produktionsförmåga. En 
tröskeleffekt innebär exempelvis att en arts population börjar minska betydligt snabbare 
p.g.a. ett uttag genom jakt när populationen har nått en viss storlek eller när dess habitat 
minskat till en viss areal.210 Dessutom kan s.k. synergieffekter uppstå. En synergieffekt 

                                                
207 Ekosystem är således en artificiell och antropogen indelning av biosfären där biosfären är den största 
enheten. Se definition av ekosystem ovan samt i bilaga 1. 
208 Se exempelvis Holling (1994), s. 91. 
209 Flera studier visar att många ekosystem har förlorat sin förmåga att hantera störningar, d.v.s. minskad 
eller förlorad resiliens. Se Miljövårdsberedningens rapport ”Resilience and Sustainable Development: 
Building Adaptive Capacity in a World of Transformations” (2002) och Millennium Ecosystem 
Assessement (2005). 
210 Sambandet mellan förändringar i livsmiljö och biologisk mångfald är ofta icke-linjär. När en livsmiljö 
är påverkat av mänsklig aktivitet finns även risk att livsmiljön förändras över tiden på ett mer 
oförutsägbart sätt än orörda livsmiljöer. Skogstyrelsen (1998), s. 21. 
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innebär exempelvis att en påverkan på en art (exempelvis jakt) ger en större påverkan på 
arten om annan påverkan (exempelvis avverkning av skog eller utsläpp av förorenande 
ämnen) sker samtidigt. Vidare kan olika typer av förorenande ämnen, exempelvis 
tungmetaller, även ackumuleras i organismer (ofta drabbas toppredatorerna i störst 
omfattning genom näringskedjan) och påverka artens livskraft. Ett jaktuttag eller annan 
påverkan på en art kan efter vissa nivåer av ackumulering få oproportionerliga 
konsekvenser för artens överlevnadsmöjligheter.  

Ju mer komplext systemet är, ju fler komponenter och ju större grad av koppling mellan 
komponenterna (interaktioner), desto svårare är det att förutsäga en effekts påverkan på 
ett ekosystems hållbarhet och funktioner. När sådana kritiska värden har överträtts och 
ekosystemet skiftat till ett nytt tillstånd är det vanligen mycket svårt, kostsamt eller till 
och med omöjligt att återgå till ursprungsläget. Det finns många exempel på sådana 
irreversibla förändringar i ekosystemens produktionsförmåga till följd av exempelvis 
för höga uttag av arter.211 För att undvika irreversibla skador på den biologiska 
mångfalden är det således nödvändigt att sådana kritiska värden inte över- eller 
underskrids.  

Även om det är svårt att uppskatta var gränsen för ekosystemens buffringsförmåga går 
finns vissa generella kriterier för bevarandet av ekosystemens resiliens. Ekologisk 
forskning visar att ekosystem med låg antropogen påverkan ofta är mer 
motståndskraftiga mot förändringar.212 Dessutom visar forskningen att bevarandet av 
biologisk mångfald är nödvändigt för att uppnå resiliens och att ju större diversitet av 
arter, desto motståndskraftigare blir systemet mot förändringar. När det finns många 
arter som har samma funktion i ekosystemet, exempelvis ett flertal arter som står för 
nedbrytning och frigöring av näringsämnen, ökar ekosystemets resiliens (eftersom 
risken sprids).213 Ett överuttag som leder till att vissa arter blir dominerande i ett 
ekosystem (exempelvis jakt på varg som leder till att rådjur eller andra klövviltsarter 
blir dominerande i ekosystemet), leder således till att ekosystemet blir mer sårbart. 
Emellertid är det som sagt förenklat att enbart prata om antalet arter för upprätthållandet 
av ekosystemens tjänster. Detta beror på att vissa arter har större betydelse för 
upprätthållande av samspel och funktioner, och andra typer av ekosystemprocesser, än 
andra.214 Bevarandet av sådana arter är således relativt sett mer värdefullt än bevarandet 
av arter som inte spelar en avgörande funktion inom ekosystemet. Dessutom påverkar 
arternas fördelning inom ekosystemen ekosystemens resiliens.  

                                                
211 Ett exempel är torskfisket i Newfoundland som kollapsade 1992 och som fortfarande inte har 
återhämtat sig. Ett annat exempel är kollaps av hela ekosystem p.g.a. för högt jakttryck på varg och där 
senare återinplanteringsförsök varit misslyckade. Se exempelvis Millennium Ecosystem Assessement
(2005) och Borrvall (2006), särskilt s. 87-105. Se även Naturvårdsverket (1990). s. 13-44.  
212 Se avhandlingar av Borrvall (2006), särskilt s. 87-105 och Christianou (2006). 
213 Riskspridning uppstår eftersom de olika arterna kan reagera olika på olika påverkandefaktorer.  
214 Ekosystemprocesser är fysiska, kemiska eller biologiska processer som sammanbinder organismer och 
deras miljö. Exempel är brand, översvämningar och stormfällning. 
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2.3.2 Interaktioner mellan arter  

Den biologiska mångfalden kan ses som ett komplext mönster av interaktioner mellan 
arter.215 Dessa interaktioner kan både vara positiva och negativa för arternas 
populationsdynamik. Mutualism (en slags symbios) innebär att alla de inblandade 
parterna gynnas medan predation innebär att predatorn gynnas på den andra artens 
(bytets) bekostnad och parasitism innebär att en organism lever på ett annat, ett s.k. 
värddjur eller värdväxt (som kan fortsätta leva eller ta skada)216 Mellanartskonkurrens
uppstår när individer av olika arter är beroende av samma resurser, exempelvis föda och 
habitat.217 De olika typerna av interaktioner är viktiga att känna till eftersom påverkan 
på en art kan få s.k. dominoeffekter, vilket innebär att en art kan dra med sig många 
andra arter i utdöendeprocessen, och därmed riskera att drabba hela ekosystemet.218

Störningar i interaktioner mellan arter anges också vara en av huvudorsakerna till 
minskande populationer enligt DPP-paradigmet.219 Kunskapen om ekologiska samband 
är dock ofta begränsad.220  

De interaktioner mellan arter som generellt sett kan anses viktiga i ett flerartssystem 
(vilket ger upphov till både direkta och indirekta samband mellan arterna) som delvis 
består av däggdjur eller fågelarter, är predation och konkurrens.221 Predation och 
konkurrens uppstår eftersom alla organismer, med undantag för autotrofer,222 lever av 
organiskt material, som i sin tur består av en stor del levande material.223 En art (en 
predator) är beroende av en annan (ett bytesdjur) som i sin tur är beroende av en tredje 
(en växtart) o.s.v. Predationen ger således upphov till samband mellan olika s.k. 

                                                
215 Naturvårdsverket (2005), s. 99.  
216 Bohlin (2000), s. 85. Häckningsparasitism förekommer hos fåglar och insekter innebär att arten lägger 
sitt ägg i en annan arts bo och överlåter ruvningen och uppfödningen åt den andra värden. Vanligt är att 
arten nyttjar sig av värddjur vars ungar är mindre så att artens ungar snabbt kan konkurrera ut värddjurets 
ungar. 
217 Utfallet av konkurrensen kommer att bero på flertal faktorer, däribland externa miljöfaktorer. Vidare är 
det viktigt att se på mellanartskonkurrenser på ett långsiktigt perspektiv. Se mer om detta nedan samt i 
Bohlin (2000), s. 85-101. 
218 Detta är en stor naturvårdsfråga internationellt sett. I Sverige har frågorna än så länge fått relativt lite 
uppmärksamhet. Naturvårdsverket (2005), s. 47. 
219 Naturvårdsverket (2005), s. 47. Se ovan sam Millennium Ecosystem Assessement (2005) där de 
negativa förändringarna på ekosystem i störningar av interaktioner mellan arter diskuteras. 
220 Även om man kan fastställa att det finns samband, kan det ofta vara svårt att bestämma hur dessa 
samband ser ut och därmed svårt att veta med säkerhet hur ett uttag kommer att påverka ekosystemet i sin 
helhet. 
221 Dessa interaktioner antas här vara de viktigaste att ta hänsyn till vid en uttagsreglering av viltarter. Det 
finns dock ytterligare samband och betydligt mer komplicerade teorier för hur dessa samband ser ut. En 
intressant interaktionsbaserad teori, den s.k. LARA-teorin, är den som menar att den lokala artvariationen 
beror av den regionala artvariationen, förutsatt att de använder samma resurs. Den lokala artdiversiteten 
kommer att bestämmas av arternas inbördes interaktioner och ett fullständigt utvecklat samhälle kan inte 
invaderas av ytterligare arter. Det innebär att djur- och växtarter, som varken är lätt eller svårspridda, kan 
skyddas genom koncentrerade insatser i särskilt utvalda regioner. Se mer om LARA-teorin i 
Naturvårdsverket (2005), s. 67.  
222 En autotrof organism är en organism som är självnärande antingen genom fotosyntes (fotoautotrof), 
eller genom oxidation av oorganiska ämnen (kemoautotrof). Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Autotrof, 
2008-05-03.  
223 Bohlin (2000), s. 103. 
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trofinivåer. Med trofisk nivå för en art avses artens position i näringskedjan eller 
näringsväven och värdet på den trofiska nivån bestäms av antalet energiöverföringar.224  

Samspel mellan trofiska nivåer skapar s.k. energipyramider, vilka påverkar 
livsbetingelserna för de olika arterna inom en näringskedja eller näringsväv.225 När den 
fria energin passerar de olika nivåerna i en näringskedja eller näringsväv reduceras den 
med ungefär tio procent per nivå: de gröna växterna binder cirka tio procent av solljuset 
genom fotosyntesen som sedan förs vidare med avtagande mängd till växtätare (ex. 
insektslarver), till de primära köttätare (ex. spindlar), till köttätare som äter primära 
köttätarna (ex. fåglar) och tillslut till toppredatorerna (ex. stora rovdjur). Eftersom en så 
stor del av energin förloras på vägen kan toppredatorerna endast existerar i relativt små 
kvantiteter.226 Detta innebär att de är ytterst känsliga för störningar i ekosystemen, 
såsom minskningar av deras bytesdjur, och ofta befinner sig nära eller utom biologiskt 
säkra gränser.227 Förändringar i toppredatorernas populationsdynamik kan omvänt få 
negativa konsekvenser för ekosystems hållbarhet.228 Vilken effekt förändringar i en arts 
populationsdynamik får beror även på hur många trofinivåer i näringskedjan som 
ekosystemet består av (se nedan). Dessutom har det betydelse huruvida det finns 
konkurrerande arter.229 Konkurrensen är större mellan arter som har liknande behov och 
om arterna har för lika behov är samexistens inte möjlig.230  

Nedan ges några exempel på direkta och indirekta samband som kan uppstå mellan ett 
begränsat antal arter till följd av predation och konkurrens om föda (generellt sett gäller 
dock att ju fler arter ett system innehåller desto fler indirekta effekter uppstår). Det 
första exemplet (figur 2.2) visar hur samspelet mellan två predatorer som konkurrerar 
om samma bytesdjur och där dessutom den ena predatorn utgör bytesdjur för den andra, 
kan se ut.231 Antag att art 1 (predator, rödräven), påverkar art 2 (predator och byte, 
fjällräven) negativt genom predation (på fjällrävsvalpar) samt genom konkurrens om 
föda. Rödräven och fjällräven påverkar även art 3 (bytesdjur, smågnagare) negativt 
genom predation. Om rödräven påverkar fjällräven negativt, men inte smågnagarna, 
skulle smågnagarna gynnas av rödrävens negativa påverkan på fjällräven. Emellertid, 
finns antagligen ett samband även mellan rödräven och smågnagarna genom predation. 

                                                
224 Wilson (1992), s. 42. 
225 Wilson (1992), s. 42. 
226 Wilson (1992), s. 42.  
227 Det finns många exempel på toppredatorer i den svenska faunan, däribland varg och järv, som ligger 
nära eller utom de biologiskt säkra gränserna till följd av störningar av framför allt antropogena faktorer 
såsom högt jakttryck (där således både jakt på rovdjursarten och bytesdjuren har betydelse).  
228 Se mer om detta under avsnitt 2.3.3. Detta innebär att trofisk nivå kan fungera som en indikator för 
samhällets funktion. Övervakningsprogrammet för kustfiske i Bottniska viken har visat att trofisk nivå är 
en relativt stabil indikator för fisksamhällens funktion (eftersom den inte påverkas i samma utsträckning 
av temperaturskillnader som exempelvis storleken på fångsten). Framför allt varmvattenarter som 
abborre, gers, gädda, gös och karpfiskar omfattades av övervakningen (Fiskeriverket, 2004). 
229 Konkurrens uppstår även p.g.a. tillgången på habitat och andra resurser som är nödvändig för artens 
överlevnad. Bohlin (2000), s. 56. 
230 I så fall kommer den art som har högst s.k. carrying capacity (se ovan), d.v.s. den nivå där 
populationstätheten hos en art är så hög att populationstillväxten avstannar, att konkurrera ut de andra 
arterna. 
231 Exemplet bygger på information från http://www.zoologi.su.se/research/alopex/projekt_atgarder.htm. 



42

Om exempelvis rödräven då ökar i antal (exempelvis p.g.a. minskad rävskabb), kommer 
arten att öka sin predation på fjällräv och/eller smågnagare. Detta bör då innebära att 
fjällräven minskar i antal (d.v.s. p.g.a. predation) och om rödräven även ökar sin 
predation på smågnagare, kommer fjällräven att missgynnas även på grund av ökad 
konkurrens om föda. Beroende på hur mycket rödräven ökar, kommer populationerna 
av fjällräv och smågnagare antagligen att minska, vilket i sin tur kan leda till rödräven, 
som från början ökade, kommer att missgynnas och minska. Det högre 
predationstrycket från rödräven kan även leda till att fjällräven slås ut eller smågnagarna 
minskar i antal. I detta fall är det troligt att fjällräven, som har lägre tillväxt per capita 
än smågnagare, riskerar att slås ut.232

Figur 2.2: Samspel mellan arterna genom predation och konkurrens 

Dessutom kan rödrävens predation gynna smågnagarnas populationer (d.v.s. art 3 ökar 
istället) även om det finns ett samband genom predation mellan art 1 och art 3 om 
fjällräven och smågnagare konkurrerar och fjällräven är den starkare konkurrenten av de 
två arterna och fjällräven samtidigt är mer känslig för predation från rödräven än 
smågnagarna. I detta fall kommer smågnagarna att gynnas när fjällräven minskar (d.v.s. 
samma resultat som i fallet där det inte fanns något samband mellan art 1 och art 3). Det 
finns således många olika variabler som kommer att avgöra var den nya jämvikten 
hamnar. Det går även att lägga in fler variabler och trofinivåer i exemplet.233

Exempelvis kan förändringar i systemet uppstå till följd av förändringar i bytesdjurens 
populationsantal. Exempelvis kan jakt, miljö- och klimatpåverkan, antal betande renar 
m.m. påverka tundrans ekologi och smågnagarpopulationerna och därmed påverka både 
rödräven och fjällrävens populationer.234

En teori som försöker förklara vilken effekt förändringar i en arts populationsdynamik 
får på övriga arter i ekosystemet är den om trofisk dynamik och ”top-down-effekter” i 

                                                
232 Se om arters ”carrying capacity” och det s.k. rmax-värdet i exempelvis Bohlin (2000). 
233 Utöver att påverka populationsstorlekarna påverkar predatorerna även bytesdjurens beteenden samt 
populationsstorleken och beteenden hos andra predatorer.  
234 Även andra arter såsom ripa, grågäss, sorkar och insekter har visats sig påverkas av antal betande 
renar. Se Johansson och Lundgren (1998), s. 130-131 samt Forskning och Framsteg (1996), 20-24.  
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näringskedjor.235 Förenklat anger teorin att det är antalet trofinivåer i näringskedjan som 
ekosystemet består av som avgör hur slutresultatet blir. Toppredatorn antas inte bara 
påverka sina bytesdjur negativt, utan även varannan underliggande nivå. Om det är 
toppredatorns effekt på producenterna som studeras kommer slutresultatet bero på om 
antalet trofinivåer är udda eller jämnt. En toppredator missgynnar sina bytesdjur genom 
predation, och om dessa bytesdjur minskar i antal kommer deras bytesdjur att gynnas. 
Det innebär att en ökning av antal toppredator gynnar producenten i ekosystemet vid tre 
trofinivåer. Ett ekosystems hållbarhet kan med andra ord påverkas genom top-down-
effekter genom jakt på toppredatorn och/eller genom jakt på deras bytesdjur.236  

Sammanfattningsvis finns således ett flertal samband mellan olika arter som är viktiga 
att känna till när beslut om uttag av en viss art ska bestämmas. Att störningar i 
interaktioner dessutom anses vara en av de viktigaste orsakerna till minskning av 
populationer samt att dessa störningar innebär risk för att hela ekosystem drabbas 
negativt, styrker vikten av att ta hänsyn till interaktioner inom ekosystem vid beslut om 
uttag om den biologiska mångfalden ska bevaras.237 Detta bör också ses tillsammans 
med det faktum att var fjärde däggdjursart är hotad samt att många av dessa däggdjur, 
särskilt toppredatorer, har stor betydelse för andra arter i ekosystemet. 238 Eftersom 
dessa arter dessutom ofta är känsliga för uttag genom jakt, kan jakten få stora effekter 
även på andra arter och hela ekosystem (se nedan).239 Vid beslut om uttag av en art är 
det således intressant att även beakta faktorer såsom dödlighet eller biomassa för 
bytesdjur, reproduktionskapacitet hos predatorer eller konkurrerande eller andra 
relaterade/beroende arter utöver faktorer som rör den beskattade arten.240 En gräns för 
uttag som baseras på hela ekosystems hållbarhet kommer antagligen att skilja sig från 
en gräns för uttag som enbart baseras på populationens livskraft.241 Här måste dock 
understrykas att kunskapen om arters samband fortfarande ofta är ofullständig och att 
det därmed ofta är svårt att fastställa exakta orsakssamband, vilket bör innebär att 
försiktighetsprincipen ges särskilt stor betydelse vid bestämmandet av gränser som 
relaterar till ekosysteminteraktioner.242 Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till om 

                                                
235 Bohlin (2000), s. 118-119. 
236 En viktig fråga är om jakt på klövvilt kan ersätta rovdjurens predation. Dock talar flera studier för att 
det finns stora skillnader mellan människans jakt och annan predation. En implikation är att de två 
förvaltningarna bör samordnas för att en helhetssyn ska kunna uppnås. Se mer om detta i SOU 2007:89, s. 
75-76.  
237 Detta stöds också av det beslut om tillämpning av ekosystemansatsen som antagits parterna till 
konventionen om biologisk mångfald som innebär att förvaltning ska med ett helhetsperspektiv. Se 
kapitel 4. 
238 Naeem och Duraiappah (2005).  
239 Naturligtvis kan även andra orsaker än jakt ligga bakom störningar i interaktioner mellan arter. 
Introducerandet av nya arter i ekosystem är ett sådant viktigt exempel. 
240 Huruvida sådana perspektiv finns i lagstiftningen analyseras i kapitel 6.  
241 Detta brukar ibland benämnas ”ekologisk livskraft” Begreppet har utvecklats av Large Carnivore 
Initative for Europe (LCIE) och innebär att livskraftiga populationer ska bibehållas i en integrerad del av 
ekosystemen och landskapen (inklusive i samexistens med människan). Forskning visar att ekologisk 
livskraft inte kan uppnås genom att bevara arter i så låga nivåer att de enbart uppfyller kravet på en 
livskraftig populations. Se SOU 2007:89, s. 75. 
242 Se om försiktighetsprincipen i kapitel 4. 
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själva uttag eller metoden för uttag även i sig kan leda till negativa effekter på andra 
arter än den beskattade eller t.o.m. hela ekosystemet.243  

2.3.3 Nyckelarter  

Det ovan beskrivna visar att det finns en mängd olika komplex samband mellan arter i 
ett ekosystem och att förändringar i populationsdynamiken hos en art kan påverka hela 
ekosystemets processer och funktionalitet. Alla arter är dock inte lika ”viktiga” för 
ekosystemet. 244 Vissa arter har ekologiska funktioner som är kritiska för ekosystemets 
överlevnad, exempelvis upprätthåller vissa arter nyckelprocesser som är livsavgörande 
för övriga arter i ekosystemet, därav begreppet, nyckelarter. Vissa arter kan således 
relativt sett ha större värde eller betydelse för ekosystemet och även för den biologiska 
mångfalden i sin helhet. Hur de påverkar ekosystem beror på vilken funktion arten har. 
Vissa av arterna fungerar som producenter (tillverkar olika processer), medan andra är 
konsumenter på olika nivåer i näringskedjan eller näringsväven. Dessutom fungerar 
vissa arter som nedbrytare (vilket innebär att de bryter ned organiskt material och frigör 
näringsämnen vilka är livsavgörande för övriga arter i ekosystemet).245 Vissa arter 
gynnar sitt ekosystem genom pollinering och fröspridning, andra arter är viktiga värdar 
för andra arter. Dessutom finns abiotiska processer med nyckelfunktioner för 
ekosystemets hållbarhet.246 Det finns således en mängd olika grupper av nyckelarter 
med olika funktioner, men även på olika nivåer i ekosystemet.247 Det som är gemensamt 
för nyckelarterna är att de är mer eller mindre avgörande för andra arters överlevnad och 
om den försvinner från ett ekosystem får detta ”dramatiska” effekter.248  

En nyckelpredator är således en art som påverkar sitt ekosystem genom att ha en 
nyckelfunktion i näringskedjan. En toppredator innebär vidare att denna art befinner sig 
överst i näringskedjan och påverkar ekosystemets hållbarhet genom sin påverkan på 
bytesdjuren. Dessa bytesdjur påverkar sedan i sin tur sina bytesdjur, vilka kan utgöra 
viktiga funktioner i ekosystemen både genom att själva reglera bytesdjur eller att stå för 
andra funktioner och processer, såsom nedbrytning av organiskt material och frigöring 
av näringsämnen, vilka övriga arter i ekosystemet är beroende av för sin överlevnad. 
Vargen är ett exempel på en sådan predator som genom att hålla populationerna av 

                                                
243 Detta är kanske särskilt vanligt och uppmärksammat när det gäller uttag av fisk vilket kan innebär 
stora bifångster av hotade marina arter eller skador av habitat och bottendjur vid användning av vissa 
fiskemetoder. 
244 Levin (1998), s. 431-436.  
245 Nihlgård och Rundgren (1978), s. 13, 22 och 29.  
246 Ett exempel på en viktig abiotisk nyckelprocess inom de boreala ekosystemen är elden 
(Naturvårdsverket, 2005, s. 99). Även ekosystem som innehåller fynbos, en mycket artrik växtbiom som 
täcker ca sex procent av Sydafrikas yta (den är särskilt förekommande på och runt Godahoppsudden) och 
innehåller cirka hälften av Sydafrikas arter), är beroende av elden för fröspridning.  
247 Se mer om detta i Naturvårdsverket (2005), s. 99-102. Där ges även exempel på vilka arter som kan 
utgöra olika typer av nyckelarter. Se även om s.k. guilds, d.v.s. ekologiska grupper. Här ser man till 
ekosystemets funktion snarar än till dess innehåll av olika arter.  
248 Naturvårdsverket (2005), s. 99 och MacArthur (1972). Se referens i Naturvårdsverkets rapport.  
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bytesdjuren (klövviltet, framför allt älg och rådjur) nere påverkar hela ekosystemets 
hållbarhet.249 Antag att antalet vargar minskar till följd av ökat jakttryck. Detta innebär 
att vargens bytesdjur (klövviltet) ökar i antal. Detta i sin tur minskar växtligheten, vilket 
påverkar insekterna. Insekterna i sin tur utgör föda för många fågelarter, vilka i sin tur 
också kommer att påverkas av förändringar i insektspopulationerna. Dessutom finns 
indirekta effekter av att vargantalet minskar, såsom att antalet kadaver som många andra 
rovdjur är beroende av, minskar.250 Figuren nedan syftar till att ge ett exempel på dessa 
samband: 

Figur 2.3: Vargens nyckelfunktion i ekosystemet 

Ett utdöende av en sådan nyckelart kan få ett hela ekosystemet att ändra struktur. Det 
finns ett flertal studier som visat att just minskning av stora rovdjur inneburit dramatiska 
konsekvenser för ekosystemets hållbarhet.251 En sådan förändring i ekosystemet kan 
dessutom vara irreversibel.252 En återanpassning är då omöjlig och att ett 
återplanteringsförsök till och med kan förvärra situationen i det kollapsade 
ekosystemet.253 Denna risk har visat sig vara särskilt stor när det gäller geografiskt små 
ekosystem och då mångfalden av arter är låg och dessutom visar forskningen att system 
med låg antropogen påverkan ofta mer motståndskraftiga mot förändringar.254 Detta 

                                                
249 Persson och Sand (1998), s. 76-77 och Andrén och Liberg (2008).  
250 Exemplet syftar framför allt till att belysa sambanden snarare än att ange vilken effekt på den 
biologiska mångfalden jakten på toppredatorer kan få. Huruvida effekten på den biologiska mångfalden 
blir positivt eller negativt beror ju även på vilken funktion övriga arter har i ekosystemet och hur 
förutsättningarna ser ut i övrigt.  
251 Ett tydligt exempel på kollaps av ekosystem är då vargen försvann p.g.a. människans exploatering och 
de expanderande hjort- och älgpopulationerna betade ned växtligheten i Yellowstones nationalpark i 
Florida, USA. För en beskrivning av förvaltningen av Yellowstones nationalpark. Se exempelvis Keiter 
och Boyce (1991), Keiter (1997) och Brooks et al., (2002). Se även avhandling av Borrvall (2006), s. 87-
105 samt Andrén och Liber (2008).  
252 Se exempelvis avhandling av Christianou (2006). Både denna avhandling samt den av Borrvall (2006) 
stöder således att hänsyn till samspel och ekosystemfunktioner bör tas i förvaltningen av rovdjur om 
bevarandet av den biologiska mångfalden ska vara effektivt.  
253 Christianou (2006). 
254 Se exempelvis avhandling av Borrvall (2006), särskilt s. 87-105.  
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beror bl.a. på att risken sprids när många arter har samma funktion i systemet. Att 
bevara mångfalden av arter med särskild hänsyn till nyckelarter bör således vara av 
avgörande vikt för att upprätthålla hållbara ekosystem och dess funktioner.255

2.3.4 Fördelningen av arter  

Ekosystemens stabilitet och hållbarhet beror inte enbart på antalet arter, dess samverkan 
med andra arter och ekosystemet utan även på hur fördelningen av antalet individer per 
art ser ut (s.k. evenness).256 Ett ekosystem med många arter och ojämn fördelning av 
antal individer mellan arterna har ofta lägre stabilitet och är därmed mer känsligt för 
störningar än ett ekosystem med få arter men med jämn fördelning av individer per art. 
Detta beror på att risken för att någon av arterna ska försvinna från ekosystemet minskar 
när fördelningen av antal individer per art är jämnare. Eftersom olika fördelningar 
påverkar ekosystemets hållbarhet bör hänsyn tas till detta vid bedömning av olika 
påverkande- eller bevarandeåtgärder. Nedan följer ett förenklat exempel där två 
ekosystem har samma artantal men där fördelningar mellan antalet individer per art ser 
olika ut: 

Figur 2.4 visar två ekosystem, A och B, med totalt 1000 individer uppdelat på 10 arter 
(A-J) i varje ekosystem. Strukturen i ekosystemen ser dock helt olika ut. I A finns 100 
individer av varje art medan det i B finns 91 individer av art A och 10 individ av varje 
av arter B-J. Ekosystemen har därför olika grader av evenness. En hög evenness uppnås 
när alla arter är jämnt representerade i ekosystemet och lägre värden karakteriserar 
ensidiga ekosystem med kraftigt dominerande arter. En uppskattning av ekosystemens 
stabilitet som tar hänsyn till fördelningen skulle visa att diversiteten i detta fall är högre 
i samhälle A eftersom diversiteten ökar med högre evenness givet konstant artantal 
(likaså ökar diversiteten med ökat artantal givet konstant evenness).257 Ett samhälle med 
många arter och låg evenness kan ha lägre diversitet än ett samhälle med få arter men 
med hög evenness. Fördelningen av arter kan både vara ett underlag för beslut om vilket 
ekosystem som relativt sett har högst bevarandevärde och för bedömning av hur stort 
jaktuttag som bör tillåtas. Ett jaktuttag av exempelvis art E får antagligen inte enbart 
olika konsekvenser för arten utan för hela ekosystemet där konsekvenserna för 
ekosystem B kan antas blir större än för ekosystem A. 

                                                
255 Naturvårdsverket (2005), s.96-102. Detta är också något som den senaste rovdjursutredningen tar upp. 
Se SOU 2007:89, s. 71-76. Se även prop. 2000/01:57, Sammanhållen rovdjurspolitik, s. 19. 
256 Här används det svenska ordet ”fördelning” synonymt med begreppet ”evenness”. 
257 Ett sådant mått är Simpsons diversitetsindex.  
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Figur 2.4: Skillnader i fördelningen av antal individer per art 

2.4  Arten och dess habitat 

Fragmentering och förlust av arters livsmiljöer anses ofta vara en av de viktigaste 
orsaker till att arter minskar eller dör ut.258 För att den biologiska mångfalden ska 
bevaras räcker det således inte med att anpassa uttaget av arten till de ovan beskrivna 
ekologiska kriterierna, även tillräckligt med livsmiljöer måste bevaras. För bevarandet 
av biologisk mångfald i sin helhet bör fokus vid skydd av områden vara särskilt på 
livsmiljöer som hyser en stor mångfald av arter (s.k. hot-spots), endemiska arter eller 
som hyser genetiskt särpräglade bestånd av arter.259 I denna avhandling utgör uttaget av 
viltarter analysobjektet och därför beskrivs endast kortfattat några ekologiska faktorer 
gällande artens krav på habitat som kan anses vara särskilt viktiga i samband med jakt. 
Exempelvis finns en kopplingen mellan artens utbredningsområde, såväl storlek som 
kvalitet, och effekten av jaktuttaget. Ytterligare en koppling mellan artens krav på 
habitat och jakt är att habitatförbättringar kan innebära att arterna blir mer livskraftiga 

                                                
258 Med fragmentering följer även förlust av habitat, isolering av habitat samt försämring av habitat. 
Dessa processer är svåra att skilja åt, men generellt sett anses habitatförlust vara den viktigaste orsaken 
till förlust av biologisk mångfald. Ju mindre habitat desto större betydelse får dock fragmenteringen. Se 
Naturvårdsverket (2005), s. 61. 
259 I ett globalt perspektiv finns dessutom en stor del av (åtminstone den terrestriella) biologiska 
mångfalden på artnivå koncentrerad till en liten yta av världens totala yta. Den största delen finns i 
tropikerna, särskilt i regnskogsområden (detta gäller även mångfalden på ekosystemnivå). P.g.a. denna 
geografiska isolering har således de flesta av världens arter en mycket liten spridnings-
/migrationskapacitet, något som brukar benämnas att arterna är endemiska. En negativ påverkan inom ett 
område med hög artrikedom kan således få stor påverkan på den biologiska mångfalden. I ett lokalt och 
regionalt perspektiv finns färre endemiska arter och arterna har generellt sett större spridnings 
migrationsområden. Det är således av stor vikt för bevarandet av den biologiska mångfalden att skydda 
områden med endemiska arter även om de ej är sällsynta. Se Naeem och Duraiappah (2005). Dessutom 
antas vissa sällsynta arter bara förekomma i vissa speciella, artrika områden. Dessa teorier är intressant 
när det gäller att hitta lämpliga indikatorarter för exempelvis sällsynta arter eller artrika växt- och 
djursamhällen. Se Naturvårdsverket (2005), s. 64-66.  
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och därmed förändra förutsättningarna för hållbara jaktuttag. Syftet med beskrivningen 
nedan är således att utgöra underlag för den sista delen av analysen i kapitel 5.  

2.4.1 Habitat, livsmiljö och biotop 

Begreppen habitat, biotop och livsmiljö används i såväl ekologiska som rättsliga 
sammanhang. Användandet av begreppen är dock inte enhetlig. Ett förtydligande i 
begreppens innebörd och hur de används i denna avhandling är därför nödvändig innan 
de olika kriterierna beskrivs. Enligt ekologisk litteratur definieras habitat ofta som; 

”artens levnadsplats under en viss del av dess livscykel”.  

Denna definition överensstämmer med de definitioner som återfinns i rättskällorna. I 
konventionen om biologisk mångfald (artikel 2) definieras habitat som ”den plats eller 
typ av område där en organism eller en population förekommer naturlig”260 och i 
habitatdirektivet (artikel 1) definieras habitat som ”en miljö som kännetecknas av 
särskilda abiotiska och biotiska faktorer, och där en art lever under något av stadierna i 
sin biologiska cykel”. Ett habitat utgör således levnadsplatsen för en enskild växt- eller 
djurart, definitionen utgår således från arten.  

En biotop däremot utgår från naturtypen. Enligt ekologisk litteratur kan biotop 
definieras som ett; 

”genom lokalklimat, markbeskaffenhet, växt- och djurliv, avgränsat 
område med enhetlig miljö och organismsammansättning, d.v.s. en typ 
av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller 
djursamhällen hör hemma (en naturtyp med en enhetlig karaktär och 
struktur för en särskild typ av växt- eller djurarter)”. 

Begreppet biotop används således för att beskriva en naturtyp som avgränsas 
geografiskt utifrån särskilda abiotiska och biotiska egenskaper. Exempelvis kan 
biotopen beskrivas utifrån jordart, växtplats eller vegetation (såsom torräng, 
hällmarkstallskog) eller störningsslag (såsom brandfält eller snölega). Biotopens 
speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen 
påverkar därför vilka djur och växter som lever i området. En och samma biotop kan 
innefatta många olika habitat för växter och djur. Eftersom habitat och biotop kan, men 

                                                
260 Författarens fria översättning.  



49

inte nödvändigtvis behöver sammanfalla kommer begreppen att användas med de olika 
betydelserna som ovan beskrivits. D.v.s. habitat beskriver ett område som utgår från 
arten, medan biotop används synonymt med naturtyp. 

Utöver begreppen habitat och biotop används även begreppet livsmiljö, ibland synonymt 
med biotop och ibland synonymt med habitat. I habitatdirektivet (artikel 1) definieras 
livsmiljö som  

”land- eller vattenområde som kännetecknas av särskilda geografiska, 
abiotiska och biotiska egenskaper, oavsett om de är naturliga eller 
delvis naturliga”. 

Direktivets definition av livsmiljö motsvarar vad som ekologisk brukar definieras som 
biotop eller naturtyp. Livsmiljö kommer dock här att användas synonymt med habitat, 
d.v.s. med koppling till arten.  

2.4.2 Artens krav på utbredningsområde  

Arter är som sagt beroende av livsmiljö för att överleva in situ, d.v.s. i vilt tillstånd. 
Olika arter har olika krav på habitat på grund av olika livsstrategier och det är således 
nödvändigt att identifiera artens specifika habitatkrav om ett fullständigt skydd av arten 
ska kunna säkerställas. Även om olika arter har olika habitatkrav finns dock vissa 
generella samband. Ett sådant är det mellan utbredningsområdet storlek och 
möjligheterna till bevarandet av livskraftiga populationer. Utöver storleken är dock även 
kvaliteten på området avgörande för bevarandet av arterna. Särskilt viktigt är bl.a. 
förekomsten av reproduktions-, häcknings- och viloplatser. Ur ett landskapsperspektiv 
(vilket inkluderar även sjöar och hav) bör även arters spridningsvägar säkerställas.  

En utgångspunkt är att definiera vad som utgör artens naturliga utbredningsområde 
med avseende på både storlek och kvalitet. Att identifiera en arts naturliga 
utbredningsområde är dock inte alltid helt enkelt eftersom arters utbredningsområde, på 
grund av naturlig och antropogen påverkan, förändras över tiden. En arts naturliga 
utbredningsområde brukar därför ofta betraktas som hela det geografiska område, där 
arten under någon tidsperiod efter senaste nedisningen regelbundet har förekommit 
naturligt.261 Detta område kan således skilja sig åt från artens nuvarande 
utbredningsområde. Eftersom utbredningsområdet är föränderligt även utan antropogen 
påverkan kan det inte definieras en gång för alla.262

                                                
261 Se exempelvis Niklasson och Nilsson (2005).  
262 Kommissionen (2007), s. 10. 
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Eftersom olika arter har olika krav på sitt utbredningsområde kommer de att reagera 
olika på fragmentering av habitat.263 Arter som har låg spridningsförmåga samt 
kortlivade organismer är oftast känsligast för fragmentering av områden medan 
långlivade arter med buffertsystem (exempelvis växtarter med fröbank eller 
klonbildningsprocesser). Även parasiter och predatorer är vanligen extra känsliga 
eftersom de ofta kräver stora fragment. När det gäller artgrupperna däggdjur och fåglar, 
som ofta har stora arealkrav och nyttjar olika biotoper som habitat, finns ofta ett 
samband mellan populationens livskraft och dess möjligheter till utredning. Ju större 
sammanhängande område desto mindre risk för utdöende, enligt den s.k. art/area-
teorin.264 En anledning till detta är att ett större område ofta är mer heterogent och 
reducerar temporära variationer samt variationer i populationens tillväxttakt. Risken för 
att högkvalitativa habitat inom området försvinner helt är mindre ju större området är. 
Ett större område möjliggör således för arterna att hitta lämpliga habitat på grund av 
större variation av olika naturtyper (biotoper).265 Studier visar att när ett habitat minskar 
till mindre än 10-30 procent av det ursprungliga (naturliga) utbredningsområdet ökar 
utdöendet av olika däggdjurs- och fågelartpopulationer kraftigt och även övriga djur- 
och växtarter som är knutna till habitatet minskar kraftigt.266 Generellt gäller att ju mer 
fragmenterade områden är, desto större areal av de aktuella habitaten kräver arterna för 
att överleva.267

Sambandet mellan förändringar i utbredningsområdets storlek och arternas livskraft är 
dock ofta icke-linjär.268 Det finns således en kritisk nivå för hur litet området kan vara 
för artens långsikta överlevnad som skiljer sig åt mellan arter, ett s.k. tröskelvärde för 
utdöende.269 Efter detta tröskelvärde är risken att minskningen av arterna går mycket 
fort, vilket bland annat beror på att slumpmässiga variationer då kan få 
oproportionerliga konsekvenser och leda till att hela populationer dör ut. Detta betyder 
att en viss förändring av livsmiljön inte alltid leder till en motsvarande förändring av 
populations livskraft. Ju mer påverkad en livsmiljö är av mänsklig aktivitet desto större 
är risken att livsmiljön förändras på ett mer oförutsägbart sätt.270  

                                                
263 Funktionella grupper (samma ekologiska funktion) och s.k. guilds (arter med liknande livsstrategier 
som konkurrerar om samma resurs) kan användas istället för arter för att tolka mönster och skapa 
generella lagar om påverkan på den biologiska mångfalden av förändringar i livsmiljön. Användandet av 
funktionella grupper och guilds anses vara bättre naturvårdsindikatorer än enskilda arter eftersom risken 
för slumpmässiga faktorer minskar (ekologiska processer opererar på dessa snarare än på enskilda arter). 
Se även Naturvårdsverket (2005), s. 60-63. 
264 Hanski (1998), s. 35. Se även Naturvårdsverket (2005), s. 50.  
265 Arter med stora arealkrav och som regelbundet rör sig och nyttjar olika biotoper, reagerar generellt sett 
starkt på fragmentering av habitat genom att populationsstorleken förändras efter till habitattillgången, i 
vissa fall till och med linjärt (exempelvis spillkråkan) eller genom att populationen försvinner från de 
mindre fragmenterade habitaten (exempelvis tjäder, mesar och vissa lövskogsfåglar). Linjära samband 
gäller dock inte alltid. Se mer nedan. 
266 Se även Naturvårdsverket (2005), s. 60. Detta gäller även för de stora rovdjuren som inte kan bevaras 
genom små fragmenterade områden. Se SOU 2007:89, s. 75.  
267 Naturvårdsverket (2005), s. 60. 
268 Det innebär att även sambandet mellan förändringar i livsmiljön och den biologiska mångfalden i sin 
helhet är icke-linjär. Se Skogstyrelsen (1998), s. 21. 
269 Fragmentering av habitat är en av de faktorer som påverkar denna kritiska nivå.  
270 Skogstyrelsen (1998), s. 21. 
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2.4.3 Spridningskorridorer 

Vissa arter kräver mycket stora områden för sin överlevnad. Det går dock ofta inte, av 
bl.a. praktiska och ekonomiska skäl, att skydda hela de utbredningsområden som en art 
är beroende av.271 Ett alternativ är därför att skydda flera små bevarandeområden (skydd 
av vissa biotoper). När det gäller vissa arter, särskilt sådana med låg spridningsförmåga, 
kan dessa till viss del skyddas inom ett litet bevarandeområde.272 Ofta krävs dock att det 
finns korridorer mellan bevarandeområden när dessa är små och utspridda, d.v.s. när 
inte hela artens utbredningsområde skyddas. Det krävs således att det finns ett ”nätverk” 
av biotoper som möjliggör för arten att sprida sig från ett område till ett annat och förbli 
en sammanhängande population inom dess naturliga utbredningsområde. Ur ett 
jaktperspektiv kan detta exempelvis innebära införandet av jaktfria zoner. Flera studier 
visar dock att fragmenteringen av habitat är den viktigaste faktorn för arters 
utdöendeprocess och spridningskorridorer anses inte kunna kompensera för 
habitatförluster i fragmenterade landskap.273 Det innebär således att skapande av 
spridningskorridorer enbart fyller en funktion om de områden som korridorerna avser 
binda samman ges ett effektivt skydd, däribland sådana habitat som är särskilt viktiga 
för arternas överlevnad.  

2.5  Läsanvisning för fortsatt framställning  

Syftet med detta kapitel har varit att lyfta fram de ekologiska faktorer som är eller kan 
vara relevanta att beakta vid beslut om jaktuttag när biologisk mångfald på gen-, art- 
och ekosystemnivå ska bevaras. Syftet med detta har i sin tur varit att skapa ett 
analysunderlag mot vilka rättsreglerna om jakt kan analyseras utifrån (denna analys sker 
i kapitel 6). Det har inte varit möjligt att beskriva och utföra en analys som tar hänsyn 
till alla möjliga ekologiska faktorer. De beskrivna ekologiska faktorerna avser därför 
inte utgöra ett fullständigt underlag utan snarare belysa vissa, enligt rådande ekologisk 
kunskap som har studerats, viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bestämmandet av uttag 
av viltarter när den biologiska mångfalden ska bevaras som dessutom bör omprövas när 
ny kunskap om erhålls. Innan analysen av rättsreglerna utförs beskrivs emellertid i nästa 
kapitel vissa teoretiska utgångspunkter om hur rätten bör utformas med hänsyn till de 
komplexiteter i ekosystem som här har beskrivits.  

                                                
271 Exempelvis p.g.a. ersättningskrav till markägare. 
272 De olika för och nackdelarna med stora och små skyddsområden diskuteras i Naturvårdsverket (2005), 
s. 51-54. En nackdel med små reservat är att påverkan utifrån kommer att bli större än i stora områden.  
273 Naturvårdsverket (2005), s. 60. 
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3 REGLERING AV KOMPLEXA OCH DYNAMISKA 
EKOSYSTEM – TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

Syftet med detta kapitel är att beskriva vissa teoretiska utgångspunkter för den följande 
analysen och diskussion i denna avhandling. De teoretiska utgångspunkter som beskrivs 
är sådana som kan anses bidra med kunskap om hur en ändamålsenlig rättslig reglering 
av uttag av viltresurser274 bör utformas, givet målet om bevarandet av biologisk 
mångfald.275 Särskilt av intresse för de problemställningar denna avhandling behandlar 
är teorier om rättens förhållande till komplexa och dynamiska miljömål. Detta innebär 
att miljörättslig teori om rättslig operationalisering av övergripande mål, och då framför 
allt vad gäller rättsliga funktioner för att hantera icke-linjära samband och för 
säkerställandet av återkoppling, är i fokus för beskrivningen.276 I ett konstruktivt syfte 
beskrivs även ”icke-rättslig” teoribildning om naturresursförvaltning som utvecklats 
med hänsyn till ekosystemperspektiv i förvaltning av viltarter.277 Sammanfattningsvis 
utgör detta kapitel ett viktigt underlag för den rättsliga analysen (kapitel 6) samt 
diskussionen om hur en ändamålsenlig ekosystematisk och adaptiv viltreglering kan 
eller bör utformas (kapitel 8).278  

3.1 Inledning  

Som beskrivits i kapitel 1 har lagstiftning om användning och bevarande av 
naturresurser traditionellt sett byggt på ett antropocentriskt synsätt, exempelvis att 
människan kan och bör kontrollera naturen för egna syften, att naturen reagerar linjärt 
och förutsebart på olika typer av påverkan, att arter kan regleras separat från dess 

                                                
274 Som beskrivits i kapitel 1 är viltresurser en förnyelsebar resurs inom vissa tröskelgränser, vilket 
innebär att användningen kan hota själva resursbasen (vilket inte gäller för andra typer av förnyelsebara 
resurser såsom vind, vatten och sol). Det bör även tilläggas att även om denna avhandling avgränsas till 
viltarter är en betydande del av de teoretiska utgångspunkter som beskrivs nedan tillämpliga på 
naturresurser generellt och de kan därmed vara av intresse för diskussioner om rättslig reglering även av 
andra naturresurser än vilt. Exempelvis bör många likheter finnas i en reglering av fiskeresurser som 
också utgör flöden och är förnyelsebara inom vissa gränser. Se mer om detta i kapitel 1 och 2.  
275 Utgångspunkten är som beskrivits tidigare, och som utvecklas nedan, att rättsystemet är ett nödvändigt 
styrmedel för att säkerställa att miljömål nås.  
276 Denna avhandling kommer således att bygga vidare på den miljörättsliga metod som har utvecklats av 
bland annat Westerlund, Gipperth, Christensen, Carlman m.fl. Se mer om detta i kapitel 1 och 2.  
277 Särskilt intressanta i detta avseende är systemekologisk och statsvetenskapliga teorier om social-
ekologisk resiliens och adaptiv förvaltning. Se nedan.  
278 Se om metod i kapitel 1. 
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ekosystem o.s.v.279 Sådana synsätt reflekteras tydligt i äldre jaktlagstiftning som under 
lång tid bland annat innehöll regler som syftade till utrotning av rovdjur, med syfte att 
eliminera konkurrens om jaktbara viltarter, förhindra skador på andra ekonomiska och 
sociala intressen m.m. 280 Även om miljömål och bevarandeperspektiv har införts i vissa 
delar av den miljörättsliga regleringen sedan en relativt lång tid tillbaka är en hypotes 
(som analyseras närmare i kapitel 6) att det äldre synsättet till stor del finns kvar. Inte 
minst antas att lagstiftningen än idag på bygger på perspektivet att arter kan regleras 
separat från dess ekosystem, att ekologiska hållbara gränser inte avspeglas i tillräcklig 
omfattning och att den även saknar mekanismer för att hantera ekosystemens dynamik. 
Som beskrivits i kapitel 1 och 2 visar allt mer forskning att en reglering av naturresurser 
som bygger på detta synsätt inte enbart kan vara otillräckligt ur ett bevarandeperspektiv, 
utan även kontraproduktivt, inte minst för uppfyllandet av mål om biologisk mångfald 
och därmed en ekologisk hållbar utveckling.281 Givet att det kan antas föreligga sådana 
brister i den rättsliga regleringen av uttag av viltarter finns anledning att undersöka hur 
en mer ändamålsenlig rättslig reglering skulle kunna utformas. De resterande delarna av 
detta kapitel har därför till syfte att beskriva relevanta teoretiska utgångspunkter för hur 
en rättslig reglering bör utformas för att kunna hantera ekologiska realiteter. Dessa 
teoretiska utgångspunkter ligger som ovan nämnts dels till grund för den rättsliga 
analysen i kapitel 6 och dels till grund för slutdiskussionen i kapitel 8 om nya rättsliga 
angreppssätt för genomförandet av målet om biologiska mångfalden vid reglering av 
viltresurser.  

3.2  En översiktlig utblick i naturresursförvaltningsteori 

3.2.1 Inledning 

Avhandlingen utgår, som beskrivits i kapitel 1 och 2, från ett teoretiskt antagande om att 
ekosystem är komplexa och dynamiska, och att det bör avspeglas i rätten. Den rättsliga 
regleringen bör med andra ord inkludera funktioner och metoder för att hantera denna 
komplexitet och dynamik. Av denna anledning är det därför motiverat att beskriva och 
analysera sådan teoribildning som kan bidra till en diskussion om hur regleringen kan 
bli mer ändamålsenlig. Även om detta är en miljörättslig avhandling kommer 
inledningsvis översiktligt att redogöras även för viss icke-rättslig teoribildning om 
förvaltning av naturresurser som utvecklats just med hänsyn till insikten om 
ekosystemens komplexitet och dynamik (de relevanta miljörättsliga utgångspunkterna 
beskrivs i nästa avsnitt). Anledningen till detta är att skapa en ökad kunskapsgrund och 

                                                
279 Se en mer utförlig beskrivning av avhandlingens problembakgrund i kapitel 1. 
280 Se om utvecklingen av skyddet av biologisk mångfald i jaktlagstiftningen och kortfattat i annan 
lagstiftning i kapitel 4. 
281 Se referenser i kapitel 1 och 2.  
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därmed möjliggöra för ett mer kritiskt förhållningssätt vid analysen och diskussionen 
om rättens utformning. Sist i avsnittet diskuteras teoriernas rättsliga relevans.  

3.2.2 Teorier om ekosystembaserad naturresursförvaltning 

3.2.2.1 Inledning  

Utifrån insikten om ekosystemens komplexitet och dynamik har under de senaste 
decennierna ett antal olika teorier och principer om hur förvaltningssystem bör utformas 
vuxit fram.282 Gemensamt för dessa teorier är bland annat att de förespråkar ett skifte 
från enarts- till ett ekosystemperspektiv vid förvaltning av naturresurser, däribland 
viltarter.283 En annan gemensam tes är behovet av lokal deltagande och delaktighet som 
en nödvändig förutsättning för legitimitet, som i sin tur argumenteras vara en 
förutsättning för en långsiktigt hållbar förvaltning av gemensamma resurser.284 Behovet 
av en ökad grad av reellt inflytande på regional och lokal nivå i regleringen har även 
under senare år uppmärksammats politiskt och rättsligt och i vissa avseenden lett till 
reella förändringar i lagstiftningar på såväl nationell, som EU-rättslig och internationell 
nivå (bland annat genom regler för att öka allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser, 
rätt att överklaga beslut och domar o.s.v.).285 Förutom demokratiska och legitimitetsskäl 
anses behovet av ett mer decentraliserat beslutsfattande även bero på att den statliga 
(centrala) regleringen saknar förmåga att inkorporera relevant ekologisk kunskap och att 
genomföra förändringar, åtminstone tillräckligt snabbt, som kan vara nödvändiga på 
grund av ekosystemens dynamik. En förvaltning som inkorporerar mekanismer som kan 
hantera denna dynamik anses ha större förmåga att bevara ekosystemens resiliens och 
därmed minska risken för oönskade ekosystemskiften.286 Teoribildningen kring detta är 

                                                
282 För en noggrann beskrivning av teoriutveckling se Rova (2004), särskilt s. 5-24. Levin (1998), 
Scheffer et al. (2001) och Olsson, Folke och Berkes (2003).  
283 I ett viltförvaltningssammanhang innebär ett systemperspektiv i förvaltningen exempelvis att hänsyn 
tas till interaktioner mellan den beskattade arten och dess bytesdjur, arters funktion för upprätthållandet 
av en viss ekosystemtjänst o.s.v. Att arter är del i ett större ekosystem innebär också att även att 
viltförvaltningen måste ses i ett större sammanhang. (Påverkan på arterna arter bedömas kumulativt.) En 
arts livskraft påverkas inte enbart av jaktuttaget utan även föroreningar, fragmentering av habitat, 
klimatförändringar m.m. Vid beslut om uttag är det därför nödvändigt att uttagets storlek anpassas till de 
rådande ekologiska förutsättningarna samt till övriga påverkandefaktorer. Se om detta i kapitel 2. 
284 För en utförlig beskrivning av begreppet legitimitet i jaktsammanhang, se Fell (2006), särskilt s. 39-49. 
285 Se även diskussioner om detta i regeringens skrivelse om en samlad naturvårdspolitik, i de senaste 
propositionerna om rovdjurs- och älgförvaltningen. Skr. 2001/02:173, prop. 2000/01:57 och SOU 
2007:89, prop. 2008/06:210 samt älgpropositionen. Se även om ekosystemansatsen som innehåller 
principer om bland annat lokal och adaptiv förvaltning i kapitel 4. De rättsliga förpliktelserna för 
allmänhetens deltagande och rätt till omprövning har behandlats av ett flertal forskare inom miljörätten 
och behandlas inte i denna avhandling. Däremot beskrivs kortfattat bristen på rätt att överklaga just 
jaktbeslut i kapitel 6.  
286 Se om begreppet resiliens i kapitel 2. Begreppet resiliens i ett rättsligt perspektiv beskrivs och 
analyseras i Ebbesson (2009), s. 414-422. Se även tidigare forskning om begreppet resiliens i exempelvis 
Holling and Meffe (1996), Gunderson (2000) och Berkes et al. (2003).  
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omfattande och här beskrivs endast översiktligt några av de mest relevanta hypoteserna 
om hållbara förvaltningssystem som kan antas bidra till den konstruktiva diskussionen 
om rättens utformning vad gäller just uttag av viltarter. Denna beskrivning delas in i två 
underrubriker, nämligen lokal ekosystembaserad förvaltning samt adaptiv 
ekosystemförvaltning.287  

3.2.2.2 Ekosystembaserad lokal förvaltning 

Teorier om ekosystembaserad lokal förvaltning bygger på insikten om att ekologiska 
resurser, såsom viltarter, inte kan förvaltas avskilt från dess ekosystem.288 För att 
förvaltningen ska kunna utgå från ekosystemet måste emellertid förvaltningssystemet 
innehålla mekanismer som innebär att relevant kunskap inkorporeras i beslutsfattandet. 
En ökad decentralisering av beslutsfattande som innebär ett större inflytande på regional 
och lokal nivå, lyfts ofta fram som en nödvändig åtgärd för att möjliggöra en sådan 
inkorporering. Ett bakomliggande antagande för detta argument är att regionala och 
särskilt lokala aktörer (användare) besitter kunskap om ekosystemen, och vilken 
påverkan på resurserna olika förvaltningsåtgärder kan ha, som centrala beslutsfattare 
saknar.289 Detta argumenteras i sin tur innebära att beslutsfattandet blir mer adaptivt i 
förhållande till ekologiska förändringar och/eller ny kunskap och därmed bättre kan 
säkerställa långsiktig hållbarhet i förvaltningen över tiden (med utgångspunkten att 
central styrning innebär trögheter som är kontraproduktiva).290 Beslutsfattande på 
regional och särskilt lokal nivå antas dessutom skapa större legitimitet för förvaltningen, 
vilket i sin tur förväntas öka efterlevnad och minska risken för konflikter mellan olika 
intressenter.291 I ett viltvårdssammanhang argumenteras lokal förvaltning exempelvis 

                                                
287 Den förenklade indelning nedan utgår från att de olika teorierna har olika ”grundhypoteser”. Den 
inledning som här har gjorts baseras på att det vanligen i adaptivitetsteorierna framför allt fokuseras på 
inlärnings- och anpassningsförmågan medan det i samförvaltningsteorierna (lokal förvaltning) i huvudsak 
fokuseras på deltagandefrågor och styrningens/beslutsfattandets nivå. Dessutom kan förhållandet till, eller 
synen på, kunskapen skilja sig åt mellan de två huvudlinjerna. Att särskilja och dela in teorierna i två 
huvudgrupper är emellertid förenklat. Exempelvis kan även olika former av adaptiv förvaltning 
förekomma, däribland lokal respektive centraliserad adaptiv förvaltning, eller omvänt uttryckt kan den 
lokala förvaltning vara adaptiv. Ytterligare en skillnad som ibland lyfts fram är även att den adaptiva 
förvaltningen kan vara aktiv eller passiv, beroende på synen på i vilken grad förvaltningen bör ses som ett 
experiment eller inte. Det är med andra ord viktigt att notera att teorierna till viss del är överlappande och 
bygger på gemensamma hypoteser och att det inte alltid finns tydliga gränser mellan dem. De följande 
avsnitten avser endast att ge en översiktlig beskrivning som är tillräcklig för denna avhandling och läsaren 
hänvisas istället till de källor som anges i denna text. Se exempelvis Wennberg-DiGasper (2008), s. 45- 
67 och Rova (2004), s. 5-24.  
288 Behovet av ett ekosystemperspektiv förespråkas vanligen även i teorier om adaptiv förvaltning (se 
nedan). Vad detta innebär i samband med jakt och viltvård har särskilt beskrivits i kapitel 2. I kapitel 6 
analyseras huruvida den befintliga regleringen av jakt och viltvård inkorporerar ekosystemperspektiv och 
i kapitel 8 diskuteras hur ett sådant perspektiv på ett mer ändamålsenligt sätt kan inkorporeras i 
regleringen. 
289 Centrala beslutsfattare kan å andra sidan argumenteras ha mer holistisk, generell och objektiv kunskap.   
290 Se exempelvis Ostrom (1990 och 2003). 
291 Naturvård, inte minst förvaltning av viltarter (och då särskilt förvaltningen av rovdjuren), kan ibland 
försvåras och till och med motverkas till följd av förekomsten av intressekonflikter. Lokal förvaltning 
antas ofta vara ett sätt för olika intressenter att få ökad förståelse för den problematik som berör andra 
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kunna minska riskerna för illegal jakt av de stora rovdjuren som idag utgör ett av de 
största hoten mot bland annat vargens och järvens långsiktiga bevarande.292  

Vad som avses med lokal förvaltning (eller samförvaltning) och hur ett 
förvaltningssystem bör utformas emellertid inte helt tydligt.293 Av olika definitioner i 
såväl teori som i politiska och rättsliga dokument följer att lokal förvaltning kan 
innebära ett mer eller mindre långtgående samarbete mellan olika aktörer, ofta staten 
och andra aktörer med intresse av förvaltningen (exempelvis markägare, 
jakträttsinnehavare, ideella organisationer eller liknande).294 Lokal förvaltning kan med 
andra ord ske i olika former och i olika grader (från låg grad av inflytande hos lokala 
intressenter till hög grad eller till och med jämlikt inflytande mellan parter).295 När det 
gäller själva utformningen av förvaltningssystem har vidare vissa kriterier, utöver 
graden av deltagande, ofta med utgångspunkt i Ostroms s.k. designprinciper,
identifierats.296 Ett sådant nödvändigt kriterium för att förvaltningen ska fungera och 
kunna säkerställa långsiktig hållbarhet av resurser är att tillträdet till resursen kan 
avgränsas.297 Detta innebär bland annat att förvaltningsgränser ska kunna definieras.298

                                                                                                                                              
intressenter och därmed ökar möjligheten att hitta gemensamma lösningar. För en beskrivning av teorier 
om lokal naturvårdsplanering, se Thorell (2008), särskilt s. 29-52.  
292 Exempelvis motiverades det kontroversiella beslutet om licensjakt på varg 2010 av acceptansskäl. Den 
illegala jakten förklaras ofta bero på brist på legitimitet för de politiska och rättsliga besluten. Se om detta 
samt om en analys av vargjaktens förenlighet med habitatdirektivets regler i kapitel 6 samt i Michanek 
(2011). En annan vanlig intressekonflikt inom jakt- och viltvårdssammanhang är populationernas storlek 
och dess skador på grödor med ekonomiskt värde (exempelvis älgstammens skador på skog). Andra 
förekommande intressekonflikter har att göra med vem som har jakträtten inom ett visst område och vad 
en sådan jakträtt innehåller. Sådana konflikter finns bland annat mellan samebyar, staten och privata 
markägare. Ett exempel på detta är den konflikt vad gäller småviltsjakt inom statlig mark ovanför 
odlingsgränsen. Se mer om detta ibland annat NJA 1981 s. 1 (Skattefjällsmålet), proposition 1992/93:32
och SOU 2005:17.  
293 Se exempelvis Selman (2004) och Stern (2004). Stern definierar lokal förvaltning som en ”effektiv 
förvaltning av gemensamma naturresurser som en process där olika arbetsuppgifter allokeras till lämpliga 
beslutsnivåer, och där interaktionen mellan dessa nivåer inte innebär att man stör eller begränsar 
varandras engagemang, utan snarare bidrar till ytterligare insatser”. Singelton anger att samförvaltning 
innebär att förvaltningen utövas i system som kombinerar statlig kontroll med lokalt decentraliserat 
beslutsfattande och ansvarstagande. Se även Berkes et al. (2007), s. 3. 
294 Världsbanken definierar samförvaltning som en gemensam fördelning av ansvar mellan olika 
intressenter och ett decentraliserat beslutsfattande där lokala resursanvändare har likvärdigt inflytande i 
beslutsfattandet som staten. IUCN definierar samförvaltning som ett partnerskap där två eller fler 
intressenter gemensamt förhandlar, beslutar och genomför en ”rättvis del av förvaltningsfunktionerna, 
fördelarna och ansvaret för ett särskilt område eller grupp av naturresurser”. Se om dessa definitioner i 
Borrini-Feyerabend et al. (2004). 
295 Utöver själva begreppet lokal förvaltning och samförvaltning finns ett flertal begrepp som används i 
dessa sammanhang, bland annat lokal delaktighet, lokal förankring och lokalt deltagande. I vissa 
sammanhang innebär begreppen en skillnad på graden av reellt inflytande i beslutsprocessen, där 
deltagande används för att beteckna en högre grad av reell makt än delaktighet. Begreppet lokal 
delaktighet används ofta i samband med diskussioner om den representativa demokratins brister men i 
naturvårdssammanhang diskuteras begreppet ofta i ett effektivitetsperspektiv, vad gäller möjligheten att 
nå miljömål, till följd av antagandet om förbättrat beslutsunderlag till följd av det ökade antalet 
deltagande i beslutsprocessen. Begreppet lokal förankring används ofta synonymt med lokal delaktighet. 
Se exempelvis Berkes (1994). 
296 Enligt Ostroms designprinciper ska således de som ingår i en förvaltningssystemet (och som påverkas 
av hur resursen fördelas) ha reell möjlighet att delta vid utformningen av reglerna och beslutsfattandet.  
297 I dessa fall benämns naturresurserna eller ekosystemen som s.k. gemensamma (kollektiva) resurser
(eng. “common pool resources”). Detta innebär således en nödvändig skillnad mot s.k. open access 
resurser, där tillträdet inte kan avgränsas. Se om detta ovan samt i Ostrom (1990 och 2000). 
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Ett annat kriterium har att göra med reglernas utformning och huruvida de anger en 
fördelning av resurser som upplevs som rättvis och legitim.299 Ytterligare kriterier har 
att göra med möjligheten till övervakning av måluppfyllelse samt regelefterlevnad.300

3.2.2.3 Adaptiv ekosystemförvaltning  

Det karaktäristiska för teorier om adaptiv förvaltning är erkännandet av att ekosystemen 
är dynamiska och att förändring därmed är oundviklig.301 Förvaltningen ska således 
anpassas efter denna realitet. Adaptiv förvaltning beskrivs därför ofta som en 
lärandeprocess, där förvaltningsåtgärder ses som experiment (eller hypoteser) att testa 
och sedan utvärdera och jämföra med målformuleringarna och vid behov ompröva.302

För att en lärandeprocess ska uppstå krävs med andra ord en utvärdering av huruvida de 
uppsatta målen har uppnåtts eller ej och en omprövning eller omformulering av 
hypoteserna och/eller förvaltningsmålen när målen inte uppnåtts.303 Utvärdering av 
måluppfyllelsen anses utgöra grunden för införskaffandet av den kunskap om 
ekosystemen som är nödvändig för förvaltningen.304 När utvärdering väl har skett krävs 
emellertid även att den nya kunskapen inkorporeras i det framtida beslutsfattande.305 En 
adaptiv förvaltningscykel kan förenklat illustreras enligt denna modell:  

                                                                                                                                              
298 Tydligt definierade gränser innebär att det är möjligt att identifiera vem som har rätt att nyttja resursen 
och därmed omfattas av förvaltningssystemet. Ett exempel på detta är registrering av jaktområden där jakt 
endast får ske av behöriga jakträttsinnehavare.  
299 Reglerna i ett förvaltningssystem kan vara såväl formella som informella. Ostrom tar upp tre olika 
kategorier av regler, konstitutionella, operationella och kollektiva regler. Det kan med andra ord räcka 
med regler som inte är juridiskt bindande för att kriteriet ska vara uppfyllt.  
300 Det ska finnas en möjlighet att välja övervakare som kontrollerar ekologiska värden samt förvaltarnas 
handlingar samt möjlighet att utfärda sanktioner mot regelbrytare. Dessutom ska konflikter mellan 
förvaltarna kunna lösas lokalt och kostnadseffektivt och de ska finnas en laglig rätt att organisera lokal 
förvaltning. Det ska vidare finnas en möjlighet till att fördela ansvar för åtgärder, särskilt när 
naturresursen är en del av ett större system.  
301 Teorier om adaptiv förvaltning introducerades av Holling redan på 70-talet (1978) och har därefter 
utvecklats i olika sammanhang, däribland av Walters (1986), Gunderson et al. (1995), Olsson, Folke och 
Berkes (2003), Levin (1998) och Scheffer et al. (2001).  
302 Ofta används begreppet ”learning-by-doing” för att beteckna denna lärandeprocess.  
303 I denna avhandling betraktas förvaltningsmål (såsom exempelvis kan anges i viltförvaltningsplaner) 
som delmål under bevarandet av den biologiska mångfalden. Det är således möjligt att omformulera 
förvaltningsmålen, till skillnad från det övergripande målet om biologisk mångfald som står fast (given 
det nu fastslagna målet i miljöbalken). Se mer om detta i kapitel 1 samt nedan. 
304 Det finns som ovan nämndes olika inriktningar och antaganden om vilken form av kunskap som är 
ändamålsenlig att inkorporera i beslutsprocessen (däribland vetenskaplig, ekologisk och lokal kunskap).  
305 North (1990), menar att ekologisk kunskap och förståelse måste ”inkorporeras” i institutioner 
(eftersom dessa formar människors handlande) och därför har en avgörande roll för att skapa resiliens i 
ekosystemen. Se även Gunderson (2000) and Ostrom (1995). 
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Figur 3.1: Adaptiv förvaltning306

Figur 3.1 ovan syftar till att visa de nödvändiga beståndsdelarna och den kontinuerliga 
processen i ett adaptivt förvaltningssystem, där återkoppling mellan mål och resultat 
kan anses utgöra den övergripande funktionen. Som ovan nämnts anses även en sådan 
kontinuerlig process och flexibilitet i förvaltningen inte enbart vara en förutsättning för 
att åstadkomma en hållbar förvaltning av arter, utan även för bevarandet av 
ekosystemens resiliens.307 Detta innebär med andra ord att en adaptiv förvaltning ses 
som en metod för att minimera risken att ekosystem inte skiftar över till en ny icke 
önskvärd jämvikt, där systemets förmåga att producera ekosystemtjänster försämras 
eller försvinner.308 Givet det positiva sambandet mellan biologisk mångfald och 
ekosystemens resiliens anges ofta, även i dessa sammanhang, behovet av mer holistiska 
och ekosystembaserade målsättningar.309 Adaptiv förvaltning lyfts med andra ord fram 

                                                
306 Figuren bygger på en figur i Danell och Bergström (2010), s. 229. 
307 Och när det gäller förutsättningarna för, eller graden av adaptivitet, anses som sagt nivån på 
beslutsfattandet ha betydelse. Se ovan och antagandet om att beslut på lägre nivåer antas vara mer 
anpassningsbara i förhållande till ekologiska förändringar och/eller ny kunskap än beslut på högre nivåer. 
Detta är också ett tydligt exempel på hur teorierna är överlappande. Ekologisk resiliens har beskrivits i 
kapitel 2. 
308 Som beskrivits i kapitel 2 beror förlorad kapacitet att producera ekosystemtjänster ofta på att viktiga 
strukturer och/eller funktioner i ekosystemet har förlorats på grund av att vissa tröskelvärden har 
överskridits.  
309 Se om sambandet mellan resiliens och biologisk mångfald i kapitel 2. Som beskrivits där har forskning 
visat att en hög biologisk variation vanligen korrelerar positivt med möjligheterna att hantera och 
absorbera förändringar i ekosystemen och därmed negativt med icke-önskvärda systemskiften. Sambandet 
mellan diversitet och resiliens tas även upp i den omtalade relativt nypublicerade artikeln om globala 
gränser för miljöpåverkan, s.k. ”planetary boundaries”. De globala gränserna för förlust av biologisk 
mångfald uttrycks dock förenklat i antal arter. Av större vikt är emellertid att artikeln visar att gränserna 
för vad som långsiktigt hållbart avseende påverkan på biologisk mångfald är långt överskridna samt att 
det finns ett samband, som ofta är mycket komplext, mellan olika miljötillstånd som också måste 
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som en nödvändig metod för att bibehålla ekosystemens förmåga att producera viktiga 
ekosystemtjänster, vilket i sin tur kan argumenteras främja en ekologiskt hållbar 
utveckling.310

3.2.2.4 Svagheter och begränsningar  

Givet att denna avhandling har som övergripande syfte att diskutera nya rättsliga 
angreppssätt för att genomföra komplexa och dynamiska miljömål finns anledning att 
reflektera över om, och i så fall hur, dessa teorier kan bidra till den diskussionen.311 I 
detta syfte bör därför vissa svagheter och brister i teorierna lyftas fram. En sådan 
begränsning som kan ha relevans för de problemställningar som denna avhandling 
behandlar är bland annat att teorierna ofta bygger på empiriska studier av lokala 
förvaltningssystem i relativt små ekologiska system där jurisdiktionen är relativt lätt 
avgränsad och där dessutom förvaltningen i praktiken vanligen fokuserar på enskilda 
arter snarare än ekosystemsamband, strukturer eller andra biologiska värden.312 Mycket 
tyder på att ju mer komplexa och ju större områden som ska förvaltas desto mer 
problematisk blir en ekosystembaserad lokal och adaptiv förvaltning.313 Problematiken 
med att formulera, och komma överens om, mätbara faktorer och mål är ytterligare 
faktorer som har enligt empiriska studier visats sig kunna bidra till ineffektivitet i lokala 
och adaptiva förvaltningssystem. Dessutom har de administrativa nätverkens 
utformning visat sig ha betydelse för hur adaptiva förvaltningssystemen blir.314  

                                                                                                                                              
uppmärksammas, utredas och hanteras. Däremot visar många studier att förvaltningen i praktiken trots 
detta ofta fokuserar på enskilda arter snarare än på bevarandet av biologisk mångfald på olika nivåer. Se 
mer om detta nedan.  
310 Av avgränsningsskäl beskrivs inte de s.k. resiliensteorierna, närmare här. Kortfattat kan emellertid 
tydliggöras att dessa teorier betonar att det även finns en dynamik inom varje stabilt läge (stabilt bör 
därmed innebära hållbart snarare än statiskt i detta avseende) och att ekosystem kan ha flera stabila lägen. 
Av detta följer särskilda krav på de sociala institutionerna, däribland rättssystemet, som på ett eller annat 
sätt påverkar ekosystemen, däribland adaptivitet och inlärningskapacitet, särskilt eftersom allt mer 
forskning visar att systemskiften till icke-önskvärda lägen ofta beror på mänsklig aktivitet. En gemensam 
faktor är således diskussionen om sambandet mellan ekologiska och sociala system. För en beskrivning 
av social-ekologisk resiliens i ett rättsligt sammanhang, se Ebbesson (2010), s. 33-46.  
311 Det finns en liten omfattning juridisk litteratur som analyserar dessa teorier mer ingående. De mer 
ingående analyserna kretsar vanligen kring lokal förvaltning och Ostroms s.k. designprinciper i 
förhållandet till privata äganderätter. Ett antal av dessa anser att just lokala och gemensamma 
förvaltningssystem kan vara mer produktiva och värdefulla för hantering av miljöresurser än privata 
äganderättsregimer. Se bland annat Rose (2011), s. 28-49, Freyfogle (1996), s. 631-661, Rieser (1999), s. 
393-421 och Freyfogle (2002), s. 307-337.  
312 Se emellertid den nyutkomna boken om implementeringen av Endangered Species Act i ett allmänt 
vattenavrinningsområde i Colorado i Freeman (2011), som diskuterar lokal förvaltning i ett storskaligt 
ekosystem.  
313 I praktiken har dessutom en stor del av de praktiska förvaltningsexperiment, trots erkännandet av 
komplexa ekosystem, fokuserat på förvaltningen och hållbart nyttjande av enskilda arter (ofta specifika 
populationer). En viktig förklaring till detta ligger i just utformningen av regler som inte kräver att sådana 
perspektiv inkorporeras.  
314 Studier av nätverkens betydelse för adaptivitet visar vidare att mer integrerade nätverk minskar 
skiljaktigheter avseende ekosystemens tillstånd och mål för förvaltningen och heterogena nätverk med 
samverkan över administrativa gränser förbättrar inhämtning och tillämpningen av vetenskaplig kunskap i 
förvaltningen. Se Sandström (2008), särskilt s. 169-190.  
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Annan kritik som ibland lyfts fram har att göra med att lokal förvaltning förutsätter att 
naturresurserna som förvaltas enbart ger upphov till olika slags nyttor.315 När det gäller 
förvaltning av exempelvis viltarter, som även kan orsaka skador och konflikter mellan 
användare, har ett flertal studier visat att lokal förvaltning inte endast kan vara ineffektiv 
utan även kontraproduktiv för de syften den avser att uppfylla.316 Lokal förvaltning har 
exempelvis visat sig innebära mindre acceptans och större konflikter mellan lokala 
och/eller regionala grupper och regering och även mellan olika lokala och regionala 
grupper.317 Andra forskare har bland annat lyft fram risken för ineffektivitet i 
beslutsprocesserna när antalet deltagande och beslutsfattare ökar.318 Dessutom 
diskuteras sällan hur risker ska hanteras, och särskilt hur irreversibla skador på 
ekosystemen ska undvikas, när experiment som förvaltningsmetod lyfts fram.  

Sammanfattningsvis kan formerna för de lokala och adaptiva förvaltningssystemen som 
förespråkas i de ovan översiktligt beskrivna teorierna vara mindre ändamålsenliga för 
förvaltning av storskaliga ekosystem med multipla rättsliga nivåer, i industrialiserade 
länder där resursanvändarna inte heller är direkt beroende av den nyttjade resursens eller 
ekosystemens långsiktiga hållbarhet. Lokala förvaltningsarrangemanget kan vidare 
anses vara mindre lämpligt när det finns risk för olika former av konflikter mellan 
resursanvändarna, när det gäller förvaltning av hotade och sällsynta arter, eller när det 
på annat sätt finns risk för att de ekologiska värdena av att upprätthålla långsiktigt 
hållbara system inte inkorporeras i beslutsfattandet.  

                                                
315 En annan brist som delvis hänger samman med detta är att en stor del av de förvaltningssystem som 
studerats och som visats sig vara långsiktigt hållbara finns i områden (länder) där resursanvändarna ofta 
är beroende av resursen för sin överlevnad på ett annat sätt än vad som kan anses föreligga exempelvis i 
ett nationellt viltvårdssammanhang. Därmed har användarna ett annat incitament till att förvalta resurser 
hållbart. Detta är med andra ord en viktig skillnad jämförelsevis med viltförvaltningen i Sverige, även om 
jakten visserligen kan ha betydande ekonomiska värden.  
316 Se exempelvis Songorwa et al. (2000) ovan. Se även Wennberg-DiGasper (2008), särskilt s. 226-235, 
som undersöker de svenska älgskötselområden och graden av adaptivitet och ekosystemanpassning. En av 
avhandlings slutsatser är decentralisering till den lokala nivån inte automatiskt leder till mer adaptiva eller 
ekosystembaserade system och att staten har en viktig roll i att skapa adaptiva samförvaltningssystem 
som minimerar konflikter mellan intressenter. Graden av konflikt tas fram som en av de faktorer som 
påverkar områdens adaptivitet (ju högre grad av konflikt, desto lägre grad av adaptivitet). 
317 I dessa situationer förespråkas alltså en hög grad av central styrning från nationella regeringar. Detta 
anses bland annat nödvändigt för att främja och skapa incitament till hållbar förvaltning och för att 
säkerställa att en rättvis fördelning av ersättning för viltskador. Se även Rose (2011), s. 36 och 
hänvisningar till relevant litteratur. 
318 I praktiken har processerna med att förändra befintliga förvaltningsstrukturer mot ökat lokalt 
deltagande visats sig kräva mycket resurser (såväl tid, kompetens som finansiella). 
Transaktionskostnaderna har visat sig vara höga särskilt i det tidiga stadiet av förvaltningen. Enligt 
Berglund (1998), kan vidare problem uppstå när de lokala grupperna med ökad beslutanderätt förväntas 
företräda även allmänna intressen utöver det lokala, särskilt initialt. Jägarförbundet är ett exempel på en 
sådan grupp som genom det allmänna uppdraget ska företräda såväl allmänna intressen som 
jägarintressen, trots att sådana kan stå i konflikt med varandra.  
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3.2.3 Rättslig relevans och rättens funktion  

Även om de ovan beskrivna teorierna sällan anger några konkreta och systematiska 
förslag för hur rättsystemen bör utformas, kan vissa mer generella slutsatser dras.319 En 
sådan är antagandet om att flexibla sociala institutioner anses vara mer lämpade för att 
förvalta komplexa och dynamiska ekosystem.320 När behovet av att skapa mer flexibla 
institutioner diskuteras åsyftas vanligen mer fundamentala förändringar av såväl 
informella som formella institutioner.321 Rättsregler och rättsystem är nämligen endast 
en del av de institutioner, som enligt Norths definieras som ”de restriktioner som 
människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan”, som påverkar 
mänskligt beteende.322 Institutionerna utgörs med andra ord av såväl formella 
institutioner (där rätten ingår)323 som informella institutioner (exempelvis oskrivna 
uppträdandenormer eller traditioner som människor har intresse att följa trots att de inte 
har utfärdats som rättsligt bindande regler eller genom andra formella institutioner).324

Diskussionerna om förvaltningens utformning bör med andra ord förmodligen förstås på 
så sätt att det inte anses vara tillräckligt med en förändrad lagstiftning och förändring av 
enskilda rättsregler, i alla fall inte om informella normer eller institutioner skapar ett 
annat beteende.325 I den institutionella teorin uppmärksammas emellertid att det finns en 
samverkan mellan informella och formella regler och att de formella reglerna därför kan 
påverka de informella, även om det kan ta tid.326 En viktig slutsats bör därför vara att 
rätten har, eller kan ha, betydelse särskilt om den utformas på ett sätt så att även 

                                                
319 Vissa sociala kriterier identifierats mer eller mindre tydligt. Se exempelvis de s.k. designprinciperna 
som har beskrivits ovan som till viss del även är rättslig relevanta. Se även Ebbesson (2008), som lyfter 
fram vissa gemensamma övergripande faktorer efter studier av teori om social-ekologisk resiliens, se s. 
37. 
320 Detta har beskrivits ovan.  
321 Se även Ebbesson (2008), s. 38. 
322 Institutionerna anger således samhällets utveckling över tiden genom att upprätta en struktur för 
människors handlande (d.v.s. ”spelreglerna i ett samhälle” enligt Norths terminologi). North (1990), s. 16.  
323 Andra formella institutioner är politiska och ekonomiska regler, exempelvis riksdagens 
miljökvalitetsmål och miljöskatter. Se mer om institutioner i North (1990), s. 71, 79ff och Sugden (1986), 
s. 54. 
324 I ett jaktsammanhang skulle en informell regel inom ett samhälle (eller jaktområde/jaktlag) exempelvis 
vara ett beslut om att jakten av en viss art börjar vid ett senare datum än det datum som lagstiftningen 
anger. Och en anledning till att jägare väljer att följa den informella normen skulle kunna vara eget 
intresse av ökad tillväxt av arten (och därmed ökad tillgång till viltkött o.s.v.) eller risk för ”sociala 
sanktioner”, ex. utfrysning.  
325 Det är samma slags systemtänkande som har beskrivits i kapitel 1 om att rätten inte bör innehålla 
kontraproduktiva element om den ska vara ändamålsenligt utformad. Jämför Westerlund (1997), som 
skriver att en ny miljölagstiftning vid uppkomsten av nya problem inte är tillräckligt för att nå hållbar 
utveckling om ”äldre regler och principer om normkollisioner, om olika reglers företräde, om 
tolkningsprinciper, om tillämpningsprinciper såsom s.k. proportionalitetsprinciper, om bevisbörda m.fl.” 
som till stor del utvecklats utan hänsyn till miljöproblematiken, fortfarande tillämpas och därmed leder till 
kontraproduktiva resultat (s. 73-74). I dessa diskussioner inkluderas emellertid även faktorer utanför 
rätten. 
326 North uttrycker att de informella normerna ”som har utvecklats för att komplettera formella reglerna” 
överlever ”i perioder av stabilitet” men att ”de trängs undan av nya formella regler under perioder av 
förändringar”. Han uttrycker vidare att institutionella förändringar ständigt pågår (exempelvis genom 
förändringar av rättsregler, utveckling av sedvanerätten, nya prejudikat o.s.v.) men att mer omfattande 
förändringar, ”språngvisa institutionella förändringar”, oftast orsakas p.g.a. mer radikala orsaker såsom 
krig, revolution, naturkatastrofer o.s.v. Se North (1990), s. 135.  
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informella institutioner för ändras.327 I detta avseende anses legitimitetsaspekten vara 
viktig.  

Ytterligare en slutsats om hur rätten bör utformas har därför att göra med just behovet 
av att skapa legitimitet för rättsreglerna, som i sin tur antas innebära en större 
efterlevnad och därmed en större möjlighet till målgenomförande. Rätten bör med dessa 
motiv möjliggöra för ett brett deltagande och decentralisera beslutsfattandet till lokal 
nivå (det anses vara nödvändigt att lokala resursanvändare har ett reellt inflytande i 
beslutsfattandet). En sådan utformning av rätten anses vidare möjliggöra för både 
flexibilitet, eller adaptivitet, och ett mer ekosystematiskt perspektiv eftersom 
beslutsfattande på lägre nivåer anses kunna inkorporera mer relevant kunskap om 
ekosystemen samt anpassa beslutsfattandet snabbare.328 Givet de ovan beskrivna 
begränsningarna och de utgångspunkter denna avhandling utgår från bör en sådan 
utformning av den rättsliga regleringen emellertid kombineras med funktioner som 
minimerar riskerna för exempelvis brist på en holistisk syn i förvaltningen (något som 
kan anses särskilt viktig när förvaltningen gäller långtvandrande arter eller liknande).329

Ur ett rättsligt målgenomförandeperspektiv bör därför rätten utformas för att hantera 
sådana konflikter och säkerställa att beslutsfattandet sker på den nivå som är mest 
lämplig utifrån säkerställandet av måluppfyllelsen. Det kan exempelvis innebära att 
nivån för beslutsfattandet bör variera med arters utbredningsområden eller att rätten 
innehåller funktioner som säkerställer ett holistiskt perspektiv även om beslutsfattandet 
decentraliseras (genom krav på samarbete mellan beslutsfattande myndigheter och/eller 
regional och lokala användare o.s.v.).  

En sammankopplad slutsats, som också har att göra med behovet av adaptivitet, är att 
förvaltningen, och därmed även rätten, bör utformas för att hantera den ofullständiga 
kunskapen om ekosystemen. Bland annat ska förvaltningsbeslut kunna fattas även när 
effekten på ekosystemet inte med säkerhet kan fastställas i förväg. Ett sådant 
angreppssätt anses möjligt givet att resultatet utvärderas i efterhand och besluten om 
nödvändigt justeras. Givet att det finns en risk för irreversibla skador på den biologiska 
mångfalden bör emellertid ett sådant angreppssätt kombineras med funktioner som 
säkerställer att gränser för hållbarheten inte överskrids. Rättens funktion bör således 
vara att möjliggöra för adaptivitet, bland annat genom att i vissa avseenden tillåta en 
mer experimentell förvaltning (för inlärning), och samtidigt säkerställa en tillämpning 
av försiktighetsprincipen som minimerar riskerna för irreversibla skador (exempelvis 
genom att kräva mer beslutsunderlag eller större säkerhetsmarginaler när det gäller 
                                                
327 Att genomföra många, ”små” och fragmenterade lagförändringar bör enligt Norths teori åtminstone 
över tiden kunna leda till mer fundamentala och holistiska förändringar av institutionerna. Förändringar i 
synen på naturmiljön och människans förhållande till denna, som bland annat avspeglats i rätten genom 
jaktresrektioner, fridlysning och mål om bevarandet av biologisk mångfald, bör med andra ord på sikt 
kunna leda till mer fundamentala förändringar av rättsordningen där kontraproduktiva regler och principer 
omprövas eller till och med elimineras. En sådan förändring kan dessutom anses vara nödvändig om det 
övergripande målet om en ekologisk hållbar utveckling ska uppnås. Se ovan samt diskussioner i de 
resterande delarna av detta kapitel.  
328 Detta är ett vanligt förekommande argumentet att central styrning därför elimineras eller minimeras 
och beslutsfattandet delegeras till lägsta möjliga nivå. 
329 Rättsteoretiska utgångspunkter för en ekosystematisk och adaptiv reglering beskrivs nedan. 
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hotade eller sällsynta arter eller andra ekologiska värden och funktioner). Rätten kan 
även behöva innehålla funktioner som minimerar risker för konflikter med enskildas 
rättssäkerhet när förvaltningen görs mer adaptiv i förhållande till förändringar i 
ekosystemen, till ny ekologisk kunskap eller liknande.  

Sammanfattningsvis, kan vissa övergripande slutsatser om hur rättsordningen bör 
utformas, för att styra enskildas beteende i en önskvärd riktning, härledas ur de ovan 
beskrivna teorierna. Ett sådant exempel är att såväl formella som informella normer 
anses ha betydelse för hur enskilda kommer att bete sig och därför för möjligheten att 
genomföra mål om bevarandet av biologisk mångfald (och i slutänden en ekologiskt 
hållbar utveckling). Rätten bör därför utformas för att skapa så lite diskrepans mellan 
formella och informella regler som möjligt, exempelvis genom att skapa legitimitet för 
reglerna. Dessutom framhålls ofta att beslutsfattande på lägre nivåer ofta skapar en 
sådan legitimitet. I denna avhandling kommer därför frågeställningen om vilken nivå 
beslutsfattandet bör tas på att diskuteras. Utgångspunkten är att beslutsfattandet bör 
ligga på ”lägsta lämpliga nivå”, men med en bedömning av lämpligheten utifrån 
ekologiska kriterier. Som ovan beskrivits måste nämligen beteenden styras inom ramen 
för vad som är hållbart över tiden, så länge som det övergripande målet om en 
ekologiskt hållbar utveckling gäller. Givet att rätten har potentialen att styra människors 
beteenden både direkt och indirekt anses rättsordningen i denna avhandling vara ett 
nödvändigt styrmedel för att genomföra övergripande miljömål.330 Vidare kan behov att 
rättsregler motiveras av att allt som inte är reglerat är tillåtet (och hur ohållbara vissa 
beteenden än är därmed lagliga så länge inte rätten anger annat).331  

Som ovan påpekats, och som utvecklas senare i detta kapitel, räcker det dock inte med 
att det finns rättsregler för att uppsatta mål ska nås. De måste även vara lämpliga, 
effektiva och genomförbara och inte motverkas av kontraproduktiva regler, varken inom 
eller utanför rättsystemet.332 Dessutom måste reglerna kunna genomdrivas, något som 
emellertid inte diskuteras närmare i denna avhandling. Ur ett rättsligt 
målgenomförandeperspektiv, som denna avhandling utgår ifrån, krävs med andra ord en 

                                                
330 Informella och ekonomiska styrmedel saknar tvingande funktioner. Ekonomiska styrmedel bygger 
exempelvis på antagandet att individer är rationella och nyttomaximerande. En miljöskatt förväntas 
innebära minskad efterfrågan på en viss naturresurs till följd av det högre priset och därmed en minskad 
konsumtion och förbrukning av varan. Om individer är prisokänsliga, exempelvis p.g.a. brist på substitut, 
finns risk att den ökade prisnivån inte minskar efterfrågan i tillräcklig stor utsträckning. Effektiviteten av 
ekonomiska styrmedel bygger således i stor utsträckning på att vi har fullständig information om 
individers preferenser, utbud och tillgänglighet till naturresursen och substitut o.s.v. Det betyder inte att 
ekonomiska och informella styrmedel inte kan vara effektiva och nödvändiga komplement. Förhållandet 
mellan olika styrmedel har förts av ett flertal författare inom miljörätten såväl som inom andra 
ämnesområden och utvecklas därför inte här. För en diskussion om olika typer av styrmedel se 
exempelvis Westerlund (2003), s. 50-56. 
331 Se Westerlund (1998), s. 18-22. 
332 Se särskilt kapitel 1 och 2 samt där angivna referenser. Se även Bosselmann (2010), som diskuterar 
behovet av en rättsordning som prioriterar ekologisk integritet och att detta i sin tur även kräver en 
förändring av grundläggande värderingar och moral (eftersom det är relationen mellan natur och 
människa som måste förändras). Han uttrycker att det som verkligen spelar en avgörande roll när det 
gäller rättslig skydd av gemensamma resurser är ”.. the protection of their characteristics as functioning 
ecosystems. In other words, the health or integrity of ecosystems” (se s. 2428). 
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utveckling och komplettering, men även ett förkastande av vissa av de teser som de 
ovan beskrivna teorierna ställer upp. Den följande texten kommer därför att beskriva 
vilka funktioner eller angreppssätt en rättslig reglering bör innehålla för att skapa ett 
mer ekosystematiskt och adaptivt beslutsfattande som samtidigt med hög grad av 
säkerhet säkerställer att användningen av resurser sker på ett sådant sätt att varken målet 
om biologisk mångfald eller en ekologiskt hållbar utveckling äventyras. 

3.3  Miljörättsliga utgångspunkter 

3.3.1 Inledning 

De resterande delarna av detta kapitel avser lyfta fram vissa miljörättsliga 
utgångspunkter för den senare analysen och diskussionen om nya rättsliga angreppssätt 
för genomförandet av den biologiska mångfalden vid jakt. Det är därmed främst 
miljörättslig teoribildning om hur rätten bör utformas för att hantera komplexa och 
dynamiska ekosystem (se kapitel 2) som är relevant.333 De miljörättsliga 
utgångspunkterna nedan syftar till att utgöra såväl en bakgrundsbeskrivning som 
underlag för analys av den gällande regleringen av uttag av viltarter samt för 
diskussionen om nya rättsliga angreppssätt för genomförandet av mångfaldsmålet. 
Utöver att beskriva vissa nödvändiga angreppssätt för en mer ändamålsenlig reglering 
kommer även vissa svårigheter, såsom risken för konflikter med saklighet och 
förutsebarhet för enskilda, att beröras nedan.334 Givet denna avhandlings syften och 
avgränsningar kommer detta emellertid endast att beröras översiktligt. Utgångspunkten i 
denna avhandling är snarare att principer om rättsäkerhet som står i konflikt med 
genomförandet av ekologisk hållbar utveckling snarare kan behöva omprövas.335 Därför 
kommer här, samt i diskussionen om nya rättsliga angreppssätt (kapitel 8), endast att 
uppmärksammas när risker för sådana konflikter kan anses vara särskilt stora och om, 
och eventuellt hur, sådana konfliktsituationer kan minimeras utan att äventyra 
genomförandet av mål om bevarandet av den biologiska mångfalden.336

                                                
333 I kapitel 2 har vissa ekologiska realiteter i samband med bevarandet av biologisk mångfald som har 
eller kan få särskilda implikationer för rättens utformning (för uttag av viltresurser). 
334 Med saklighet avses här motsatsen till godtycke. I de resterande delarna används framför allt begreppet 
objektiveringsgrad, utifrån Westerlunds terminologi, för att beskriva graden av utrymme för andra 
värderingar än de lagstiftaren har åsyftat. Se om detta nedan samt i Westerlund (2009b), s. 473 samt 
Westerlund (2003), 352-357. 
335 Se mer om avhandlingens syften och avgränsningar i kapitel 1.  
336 Rättsäkerhetsproblematiken är något som endast berörs kortfattat i denna avhandling. Givet denna 
avhandlings syfte (se kapitel 1) samt att dessa frågor har diskuterats på annat håll, exempelvis av 
Westerlund i många av de hans texter, avses med här inte att diskutera hur rätten bör utformas för att 
undvika konflikter med traditionella rättsäkerhetsprinciper, även om vissa förslag på hur sådana konflikter 
kan minimeras ibland tas upp. Se exempelvis sist i detta kapitel samt kapitel 8.  
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3.3.2 Rättens förhållande till ekologiska realiteter  

3.3.2.1 Inledning 

En reglerings ändamålsenlighet för genomförande av komplexa och dynamiska 
miljömål är beroende av många olika faktorer, allt från de enskilda reglernas och 
instrumentens utformning och räckvidd till hela rättssystemets systematik.337 Det är 
bland annat nödvändigt att regler (men som sagt även ytterst hela det rättsliga systemet) 
innehåller ändamålsenliga funktioner i förhållandet till målet.338 En grundläggande 
förutsättning för att ändamålsenliga funktioner ska kunna utformas är, att en reglering 
som syftar till att genomföra ett miljömål, bör utgå ifrån eller på något sätt relatera till 
det mål som avses uppfyllas. En rättslig reglering av jakt som ska genomföra mål om 
bevarandet av biologisk mångfald bör därför utformas med utgångspunkt i ekosystemen 
och med hänsyn till alla delar av den biologiska mångfalden där så är nödvändigt, även 
då det är viltresurserna som sådana som är föremål för uttag. Som tidigare nämnts kan 
detta exempelvis innebära behov av att ekosystematiska interaktioner och processer, 
hänsyn till arters behov av habitat och ofullständig information vägs in i bestämmandet 
av gränser för jaktuttag så att den biologiska mångfaldens hållbarhetsgränser med hög 
grad av säkerhet inte överskrids. Hur en sådan reglering kan utformas utvecklas nedan. 
  

3.3.2.2 Administrativa gränser och arters utbredningsområden 

En grundläggande utgångspunkt när det gäller viltresurser är att de utgör migrerande 
och flödande resurser i behov av vissa ekosystemfaktorer (såsom tillgång till habitat och 
bytesdjur).339 En reglering och beslutsfattande bör därför i något hänseende utformas 
efter eller ta hänsyn till arternas naturliga utbredningsområden snarare än att låta 
administrativa gränser vara avgörande för bedömningar om skyddsstatus, 
bevarandeåtgärder, jaktuttag och liknande.340 Att exempelvis reglera, förvalta och 
skydda arter och deras livsmiljöer inom ett administrativt område (exempelvis genom 
djurskyddsområden eller naturreservat) riskerar att vara ineffektivt om arterna är 
långtvandrande och i behov av förvaltnings- och skyddsåtgärder även utanför 

                                                
337 I denna avhandling finns inte utrymme att beskriva eller analysera hela rättsordningens systematik för 
genomförandet av målet om biologisk mångfald. Se mer om avgränsningarna för avhandlingen i kapitel 1.   
338 Med en ändamålsenlig funktion avses här således den funktion som en regel, ett instrument, en 
författnings, eller ett systems roll avseende genomförandet av mål om bevarande av biologisk mångfald. 
Se även användningen av begreppet funktion i en rättslig kontext, exempelvis i Pettersson (2008), som 
använder begreppet funktion i samband med rättens roll i förhållande till vindkraftsutvecklingen. 
339 Se kapitel 2.  
340 Se om detta i kapitel 2. Se även analys om huruvida den gällande regleringen tar hänsyn till arters 
utbredningsområden i tillräcklig stor utsträckning i kapitel 6. Se även Karkkainen (2005). s. 73-87 och 
Agrawal (2000), s. 236-333.  
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området.341 På samma sätt kan naturligtvis ett sådant begränsat områdesskydd vara 
ineffektivt om det innebär att aktiviteter utanför området med negativ påverkan på 
arterna och andra ekologiska värden tillåts. Att arter är i behov av ett visst 
utbredningsområde, både vad gäller storlek och kvalitet, är med andra ord något som en 
ekosystembaserad reglering bör ta hänsyn till.  

Givet att arter kan vara beroende av bevarandet av viktiga habitat eller olika former av 
ekosystemfunktioner inom hela dess utbredningsområde, kan de traditionella art- och 
områdesskydden behöva utvecklas, kompletteras eller kombineras i större utsträckning. 
Ett lagtekniskt angreppssätt, som bland annat används i den amerikanska 
artskyddslagstiftningen Endangered Species Act, kan vara att utöka räckvidden av en 
arts skydd (fridlysning) till att omfatta även skydd mot betydande skador på arters 
(kritiska) habitat oavsett var arten befinner sig (d.v.s. även utanför utpekade 
skyddsområden).342 Ett skydd av habitat som följer arten är dock typiskt sett i konflikt 
med rättsprinciper som bygger på förutsebarhet eftersom det i förväg kan vara svårt 
eller omöjligt att veta var skyddet och när eventuella förbud (eller andra rättsliga 
implikationer) kan inträffa. Problem med förutsebarhet kan förmodligen bli särskilt stor 
när det gäller arter som migrerar över stora områden, när lite kunskap finns om artens 
och dess migrationsmönster, vid stora klimatförändringar och andra faktorer som 
innebär oförutsägbara förändringar i ekosystemen. Planer (se nedan) skulle kunna 
användas för att i förväg peka ut områden där skydd av kritiska habitat kan behövas i 
framtiden. Hur långtgående ett sådant skydd bör vara kan vidare differentieras och 
bedömas ur dess nödvändighet för uppfyllandet av målet om biologisk mångfald och en 
ekologiskt hållbar utveckling (regler om proportionalitetsbedömningar bör med andra 
ord vara ett viktigt komplement till ett sådant angreppssätt). Med en ekologisk hållbar 
utveckling som övergripande mål kan vidare ett behov av omprövning av traditionella 
principer om rättssäkerhet finnas (inte minst eftersom en ekologisk hållbar utveckling 
också är en förutsättning för rättsäkerhet på lång sikt).343

                                                
341 En arts migrations– eller spridningsmönster eller behov av föda och habitat går självklart inte att 
lagstifta bort Alternativa angreppssätt med tydligare ekosystemperspektiv (än administrativa gränser vill 
säga), finns bland annat i ramvattendirektivet och den nyzeeländska lagstiftningen the Resource 
Management Act (se kapitel 7) där avrinningsområden utgör förvaltningsenheter.  
342 Lagstiftningen har ett betydligt tydligare ekosystemperspektiv än den nationella 
artskyddslagstiftningen. Se kort om Endangered Species Act i kapitel 2 samt i Josefsson (2007).  
343 Omvänt bör enskildas rättstrygghet väga över om skadan på den biologiska mångfalden inte kan anses 
irreversibel eller på annat sätt så allvarlig att långtgående skydd kan motiveras. Alternativa platser för 
verksamheter eller åtgärder eller möjligheter till kompensation för skador bör även vägas in i 
bedömningen. En bedömning måste således göras i det enskilda fallet. Se mer om detta i diskussionen i 
kapitel 8.  



68

3.3.2.3 Rätten till förnyelsebara och flödande resurser  

Viltresurser är en s.k. förnyelsebar resurs.344 Att viltresurserna är förnyelsebara innebär 
inte att de kan exploateras i hur stor omfattning som helst (jämför dock med 
förnyelsebara resurser såsom vind, sol och vatten där resursbasen inte hotas av 
användningen).345 Även förnyelsebara resurser kan vara uttömbara efter vissa nivåer 
(s.k. tröskelvärden), exempelvis då populationens storlek hamnat under miniminivån för 
reproduktion.346 Därför bör som beskrivs nedan sådana gränser avspeglas i 
lagstiftningen, exempelvis genom att ange att en viss storlek på en population ska 
bevaras eller uppnås, som sedan ligger till grund för regler om bland annat jaktuttag. 

Viltet kan vidare karakteriseras som flödande resurser, i det avseendet att de rör sig i 
både tid (reproduktion) och rum (över fastighets-, kommun-, läns- nations- eller andra 
typer av områden och gränser).347 Rättigheten att nyttja olika former av flöden uppstår 
ur markägandet, d.v.s. äganderätten till fastigheten och innebär att markägare har en rätt 
att nyttja de resurser (även vilt) som befinner sig inom fastigheten inom en viss 
tidpunkt.348 Eftersom viltresurser utgör flöden betraktas emellertid rätten att nyttja viltet 
s.k. rådighet snarare än en äganderätt till viltarterna.349 Rådigheten kan därmed 
karakteriseras som en flödesrätt som innebär en rätt att nyttja viltarternas flöde i 
naturen.350 Ägandet uppstår först efter djuret har fällts.351 Att markägare har rådighet 
över viltresurser innebär dock inte att ett fritt nyttjande av resursen är möjlig. Flöden 
som har att göra med vilda djur kan nämligen som ovan nämnts nämligen behöva 
regleras för att hålla nyttjandet inom vissa gränser.352 Staten kan därför med 

                                                
344 Distinktionen mellan förnyelsebara och icke-förnyelsebara resurser är inte alltid enkel. Vissa resurser 
(exempelvis torv) kan vara förnyelsebar på lång sikt, under rätt förutsättningar. Många förnyelsebara 
resurser är dessutom beroende av de icke-förnyelsebara resurserna för sin överlevnad. Se mer om icke-
förnyelsebara och förnyelsebara naturresurser i Turner et al. (1994), s. 205-235. 
345 När det gäller de förnyelsebara resurserna vind, sol m.m. för utvinning av energi kan dock 
användningen innebära försämrad möjlighet att utvinna energi för andra (konkurrens exempelvis 
nedströms i ett vattendrag) samt störande omgivningseffekter (exempelvis buller eller minskad biologisk 
mångfald). Se särskilt Michanek (1990), s. 528-555, för en behandling av frågan med hänvisning till 
främst flödande resurser (utvinning av förnyelsebar energi). Se även om skillnaden mellan fond-, flödes-, 
och lagerresurser i Christensen (2000), s. 222.  
346 Även fiskeresurser är uttömbara efter vissa nivåer. Tidigare uppfattningar kan demonstreras av vad 
Thomas Huxley stipulerade år 1883, nämligen att "probably all the great sea fisheries are inexhaustible; 
that is to say, that nothing we do seriously affects the number of fish”.  
347 Även fiskarter och växtarter utgör flöden både i rum och i tid. När det gäller växtarter är vanligen 
flödet i rum mer begränsat. Det spatiala flödet sker genom spridning över olika områden genom 
(exempelvis fröspridning). Även vind och vatten är flödande naturresurser, vilka dock inte är uttömbara. 
Jfr även stationära, icke-levande resurser såsom mineral, kol och dyl. som varken rör sig i rummet eller 
över tiden (ej på kort sikt åtminstone). Dessa resurser är således icke-förnyelsebara.  
348 Detta uttrycks även i förarbetena där det anges att vilda djur anses ”inte ingå i någons egendom”. Se 
prop. 1986/87:58, s. 67. Von Seth (1940) anger att principen res nullius (”ingens sak”) gäller för 
viltresurser, d.v.s. att det ej råder någon äganderätt (s. 19). Se även Westerlund (2003), s. 17-18. 
349 Se Westerlund (2009b), s. 86.  
350 Se om miljörättslig teori om flödande resurser och exempel på olika flödesrätter i Westerlund (2009b), 
s. 86-95 och Christensen (2000), särskilt s. 242-262 och 365-402. 
351 Se mer om detta i Von Seth (1940). Se även om skillnaden mellan att äga och att råda i bl.a. Michanek 
(1990), s. 477-480 och 492. 
352 Se även kapitel 2 om viltresursers karakteristika.  
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offentligrättsliga regleringar inskränka rådigheten med syfte att minska eller hindra 
negativa påverkningar på arterna eller andra (ekologiska) värden.353 Ett fritt utnyttjande 
av viltresurser kan annars leda till att resurserna överexploateras och till slut försvinner, 
vilket ger upphov till välfärdsminskningar för hela samhället (exempelvis genom 
minskad biologisk mångfald, förlust av vissa ekosystemtjänster o.s.v.). Problematiken 
kan också betraktas ur ett grannerättsligt perspektiv där en markägares (över)utnyttjande 
av viltresurserna ger upphov till välfärdsminskningar för andra markägare (genom 
minskad eller utebliven jaktfångst, skador på biologisk mångfald o.s.v.).354 Markägare 
kan därför behöva tåla sådana inskränkningar i jakt- eller annan förfoganderätt, som 
följer av ägande av fastigheten, som syftar till att motverka att viltresurser uttöms (en 
annan sak är dock att markägare i vissa situationer kan ha rätt till ersättning om jakten 
försvåras eller hindras).355

Viltresurserna är dock inte enbart en nationell tillgång, utan även en europeisk och 
global, inte minst p.g.a. dess flöden över nationsgränser.356 Staternas suveränitet att fritt 
utnyttja viltresurserna begränsas därför av EU-rätten och ratificerade internationella 
konventioner.357 Dessutom bör även, åtminstone teoretiskt, grannerättsliga principer på 
en mellanstatlig nivå kunna begränsa en nations suveräna rättighet att använda 
ekologiska resurser i de fall denna användning orsakar skada på andra länders miljö när 
EU-rättsliga eller internationellrättsliga bestämmelser saknas.358 Ett mer effektivt sätt att 

                                                
353 Se en historisk översikt av regleringen av viltarter i kapitel 4 samt en beskrivning och analys av den 
gällande regleringen av jakt i kapitel 6.  
354 Enligt grannelagsrätten är därför rättigheten att använda sin fastighet och de tillhörande resurserna 
begränsad. Se exempelvis Ljungman (1943).  
355 Äganderättsskyddet är grundlagsstadgat i 2 kap. 15 § RF och i Europakonventionen, artikel 1. 
Ersättningsfrågan kommer inte att diskuteras i denna avhandling. För en diskussion om detta se 
exempelvis Bengtsson (2001), s. 186-193 och (2003), s. 33-35, (2002), s. 267-282och Michanek (2008), 
s. 417-429. Se mer om användandet av offentligrättsliga regleringar i jaktlagstiftningen över tiden i 
kapitel 4.  
356 Se exempelvis fågel- och habitatdirektiven som anger att den biologiska mångfalden inom europeiska 
unionens territorium är ett gemensamt arv som medlemsstater har ett ansvar att bevara. Se preambel samt 
rättsfallen C-247/85, Kommissionen mot Belgien, C-252/85, Kommissionen mot Frankrike, C-118/94, 
Italy – ”Regione Veneto” och C-6/04, Kommissionen mot England. Se även Stockholmsdeklarationen, 
princip 21 samt Riodeklarationen, princip 2 samt preambel till konventionen av biologisk mångfald. 
357 Utöver de ovan nämnda direktiven och Bernkonventionen kan även nämnas Bonn- och 
Ramsarkonventionerna som exempel på internationellrättslig reglering av gränsöverskridande ekologiska 
resurser. 
358 Principen om harmless use of territory har framför allt kopplats samman med olika typer av 
gränsöverskridande föroreningar. Enligt Westerlund bör principen dock även kunna innebära att skador 
som uppstår till följd av användning av den biologiska mångfaldens resurser som innebär att ekologiska 
förhållanden förändras (som han kallar ”ecological dependence”) bör kunna omfattas. Se artikeln 
Miljörättsvetenskap med nödvändighet interaktiv publicerad på http://www.imir.com/pdf-filer/tf2.pdf. 
Även i Jóhannsdóttir (2009), uttrycks att principen skulle kunna bli tillämplig på ”all actions and activites 
that cause environmental damage”, men att det finns få rättsfall som behandlar frågan om minskning av 
biologisk mångfald i sig (s. 218). Däremot finns rättsfall som berör skador på förutsättningarna för 
biologisk mångfald (såsom vatten- och markkvalitet). Vidare uttrycks i avhandlingen att den stat som vill 
hävda att principen är tillämplig måste visa att den andra staten bryter mot en internationell förpliktelse 
och att detta har visats sig väldigt svårt, bland annat till följd av de internationella förpliktelsernas vaghet 
och allmänna ramkaraktär (se s. 223). Ytterligare en begränsning som lyfts fram är att principen endast är 
tillämplig på betydande (”significant”) miljöskada efter skadan inträffat (se s. 227). Principen kan därmed 
inte tillämpas för att förhindra skada. Se en mer utförlig beskrivning och analys i Jóhannsdottir (2009), s. 
218-233. 
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hantera gränsöverskridande diversitetsfrågor bör emellertid vara att samordna 
regleringen mellan nationerna, såsom exempelvis skett genom EU:s 
naturskyddsdirektiv.359 Samarbete med länder utanför EU kan emellertid också vara 
nödvändigt, inte minst när det gäller flyttfåglar.360 När arter rör sig över stora områden 
och är beroende av habitat, föda m.m. inom flera olika länder bör gemensamma mål, 
regler och tillämpningar öka möjligheterna att effektivt genomföra mångfaldsmålet.361

Av denna anledning har som beskrivs senare i denna avhandling såväl internationella 
konventioner som EU-rättsliga direktiv utfärdats.362

3.3.2.4 Rättsliga och ekologiska hållbarhetsgränser 

Ytterligare en utgångspunkt för en reglering som syftar till att genomföra ett miljömål 
bör vara att den innehåller regler som anger, utgår från eller relaterar till ett visst 
miljötillstånd eller miljökvalitet (som i sin tur avspeglar, eller kan avspegla, 
miljömålet). Sådana regler bör om möjligt ange absoluta minimi- och maximigränser 
eller åtminstone ramvärden för ett ekologiskt hållbart nyttjande och ha sådana 
rättsverkningar för enskilda så att det materiella rättsläget blir sådant att miljömålet 
uppfylls (exempelvis genom att förbud mot viss verksamhet, såsom jakt, aktualiseras 
när en hållbarhetsgräns har överträtts eller med viss sannolikhet kommer att överträdas). 
Sådana gränsregler är motiverade eftersom viltresurser är uttömbara efter vissa nivåer 
och därmed måste förvaltas och nyttjas inom dessa gränser. Om gränser för en viss 
ekologisk eller biologisk kvalitet eller tillstånd har fastställs finns möjlighet att med mer 
eller mindre precision bedöma hur stor påverkan som kan tillåtas utan att gränsen 
överskrids. Ju mer precisa värden desto lättare bör den rättsliga operationaliseringen och 
omvandlingen till aktörsregler vara.363  

Miljökvalitetsnormer är ett exempel på regler som kan avspegla kvantitativa gränser för 
något förhållande i miljön (exempelvis en viss föroreningsnivå i mark, luft eller vatten i 
                                                
359 Dessa analyseras i kapitel 6.  
360 Se vidare Ebbesson (2002), s. 505-526, där bivråkens flyttningsmönster från norra Europa till västra 
Afrika utgör grunden för den rättsliga analysen av artens skydd. Ett annat exempel på en art som migrerar 
över områden som ligger utanför EU är vargen (Sverige har en gemensam vargpopulation med Norge).  
361 Om en nation har en reglering med långtgående skydd för en viss art eller ett ekosystem, men ett annat 
land tillåter aktiviteter som innebär en negativ effekt på arten eller ekosystemet, finns risk för att uppsatta 
mål inte nås. Exempelvis är populationerna av björn, järv, lo och varg är gemensamma för Norge och 
Sverige, och eventuellt sker visst utbyte med stammarna i Finland. Ett samarbete med Norge och 
eventuellt Finland är därför nödvändigt. Genom medlemskap i EU är Sverige och Finland bundna av 
Habitatdirektivet och det är därför troligt att rovdjuren i dessa två länder erbjuds liknande skydd (givet att 
direktivet har implementerats korrekt). Norge däremot är inte medlem i EU men part till 
Bernkonventionen, vilken också Sverige och Finland är parter till. Det finns dock inga sanktioner för de 
parter som bryter mot bestämmelserna i Bernkonventionen. Däremot finns ett övervakningsorgan som 
utger rekommendationer som hur parterna ska förbättra efterlevnaden av konventionens bestämmelser. Se 
artiklarna 13-14 samt Ebbesson (2002), s. 515.  
362 Se särskilt kapitel 5 och 6.  
363 En aktör kan exempelvis vara en jakträttsinnehavare, en verksamhetsutövare, en myndighet eller dyl. 
Se mer om aktörs- och reaktörsregler ovan samt där angivna referenser. Se igen om det s.k. 
miljögränskriteriet i Gipperth (2000), s. 200-201. 
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ett visst område eller i hela landet).364 Utifrån ett teoretiskt och principiellt perspektiv 
(utan hänsyn till den nu gällande rättens utformning) skulle rättsligt bindande gränser 
för ekologiska tillstånd kunna fastställas för exempelvis antal individer i en population 
(eller antal reproducerande individer, genetisk variation eller liknande), som nedre 
gränser för gynnsam bevarandestatus inom visst område eller inom artens 
utbredningsområde.365 Även maximigränser skulle kunna fastställas, exempelvis för 
total dödlighet, antal individer i en invasiv arts population o.s.v. Även rättsliga 
standards, belastningsnormer och riktvärden är exempel på liknande angreppssätt (med 
olika grader av precision och rättsverkan för enskilda).366 För att skapa förutsättningar 
för rättsverkan och återkoppling kan sådana regler även innehålla en tidsangivelse för 
när ett värde eller gräns ska vara uppfyllt (se om detta längre fram i detta kapitel).367  

3.3.2.5 Reglering med hänsyn till den ofullständiga kunskapen om 
ekosystemen 

En rättslig reglering med utgångspunkt i ekosystemen måste vidare utformas med 
hänsyn till att kunskapen om den biologiska mångfaldens komponenter är ofullständig 
och dessutom ojämn. Exempelvis antas endast en liten del av de arter som förmodligen 
existerar ha klassificerats.368 Mest kunskap finns än så länge om terrestra (d.v.s. 
landbaserade) arter. Men även inom den terrestra gruppen av arter föreligger stora 
skillnader i kunskapen.369 Än större okunskap föreligger när det gäller ekosystematiska 
samband, funktioner och processer. Att utforma en reglering med ekosystemperspektiv, 
som samtidigt ska vara så saklig och innebära så lite konflikter med 
rättssäkerhetsprinciper som möjligt, är således en ännu större utmaning.370  
                                                
364 I svensk rätt finns regler om miljökvalitetsnormer i miljöbalken. Miljökvalitetsnormer kan ges för 
vissa specifika situationer men endast normer utfärdade enligt 5 § 2 st. 1 p. Dessa regler samt möjligheten 
att utfärda miljökvalitetsnormer för biologisk mångfald i samband med viltreglering analyseras i kapitel 
6.  
365 Se om de politiskt fastställda minimigränserna och inriktningarna på förekomsten för de stora 
rovdjuren i kapitel 6.  
366 Gipperth (2000), se särskilt s. 199ff, har utvecklat en modell för att avgöra huruvida en norm är att 
betrakta som en ideal miljökvalitetsnorm eller inte. Denna modell består av tre huvudkriterier som ska 
vara uppfyllda för att en miljökvalitetsnorm ska vara ideal (dessa benämner hon miljörelationskriteriet, 
rättsverkanskriteriet och återkopplingskriteriet). Den första anger att normen ska avspegla gränser för ett 
miljötillstånd eller en del av detta miljötillstånd och att detta dessutom ska vara objektivt kontrollerbar 
och att den ska gälla från och med viss tidpunkt (då den inte får vara överskriden). Rättsverkanskriteriet 
har att göra med att normen ska vara kopplad till regler som styr enskildas handlande på så sätt att normen 
säkerställs. Återkopplingskriteriet innebär att normen ska vara kopplad till en rättsgrund för att förändra 
det materiella rättsläget om så behövs för uppfyllandet av normen. 
367 Som Gipperth (2000), s. 200-201, tydliggör bör miljörelationskriteriet innehålla även en tidsangivelse 
då en miljökvalitetsnorm inte får vara överskriden och att rättsverkan då gäller först efter denna tidpunkt. 
Miljökvaliteten får med andra ord inte vara sämre än vad normen anger efter en viss tidpunkt. Hon 
uttrycker vidare att det även kan finnas en tidsram för genomförandet.  
368 Ca 2 miljoner arter har klassificerats, men det har antagits att det kan finnas allt mellan 5 och 30 
miljoner arter. Se referenser i kapitel 2.  
369 När det gäller jaktens påverkan på arter finns mest kunskap om de stora däggdjuren och när det gäller 
fåglar finns mest kunskap om vattenfåglar och viltfåglar (särskilt skogshöns och rapphöns). Se referenser 
i kapitel 2.  
370 Med saklig menas här likabehandling mellan enskilda i lika fall.  
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Ofullständig kunskap om ekosystemen och dess beståndsdelar innebär bland annat att 
utformningen av adekvata och precisa delmål och gränsvärden för den biologiska 
mångfalden kan bli svår, särskilt om syftet är att de ska gälla över en lång tidsperiod. 
Det kan bland annat för vissa arter vara svårt att bedöma och fastställa exakt hur stort 
antal individer eller hur stor genetisk variation som krävs inom en population för att 
uppfylla kriterier såsom gynnsam bevarandestatus (livskraftig stam eller liknande). Så 
länge kunskapen dessutom är ojämn kommer detta vidare att vara svårare för vissa arter 
än för andra.371 Och givet att kunskapen är mer ofullständig när det gäller interaktioner 
mellan arter och dess ekosystem är det rimligen än svårare att ange precisa gränser 
utifrån ekosystematiska perspektiv, såsom att fastställa hur stort antal individer eller 
arter som krävs för bibehållandet av en viss ekosystemfunktion eller liknande.  

Den ofullständiga kunskapen innebär även att det kan vara problematiskt att förutse 
vilken påverkan eller skada på den biologiska mångfalden ett visst handlande får.372

Omvandling från delmål och gränser till handlingsregler för enskilda, samt fördelning 
mellan enskilda, försvåras därför (se om detta längre fram). Ju mer komplexa och icke-
linjära effekterna är, desto svårare bör möjligheten att förutse effekterna bli. Om 
exempelvis en viss ekosystemfunktion ska bevaras och denna funktion kan antas 
upprätthållas av en viss artsammansättning och struktur i ett visst ekosystem, finns 
antagligen en mängd olika faktorer som regleringen bör ta hänsyn till i beslutsfattandet. 
I dessa fall behövs förmodligen inte bara kunskap om jaktens påverkan på den 
beskattade arten, utan även kunskap om hur arten interagerar med andra arter genom 
bland annat konkurrens och/eller predation, samt hur dessa arter interagerar med andra 
arter o.s.v. Med den kunskapsnivå som finns idag kan antagligen möjligheter att förutse 
effekterna på andra arter och ekosystemen i många avseenden vara svåra eller rent av 
omöjliga. Svårighetsgraden lär dessutom öka när flera nivåer och interaktioner i 
ekosystemen, och riskerna för oförutsebara icke-linjära effekter och tröskelvärden blir 
än mer påtagliga, ska bedömas. Detta innebär i sin tur att fastställandet av precisa 
delmål och gränser för ekosystematiska samband, processer eller funktioner kan vara 
svårt och till och med kontraproduktivt. 

Insikten om den ofullständiga kunskapen, problemen med att i förväg fastställa gränser 
som gäller en gång för alla och svårigheter att förutse effekten av handlingar och 
därmed behov av åtgärder för att uppfylla miljömål, måste på något sätt hanteras i den 
rättsliga regleringen. Den ofullständiga kunskapen och komplexitet bör inte vara ett 
argument för att inte vidta försöka utforma en reglering som tar sin utgångspunkt i 
ekosystemen, åtminstone inte om komplexa miljömål såsom bevarandet av den 
biologiska mångfalden verkligen åsyftas att uppfyllas. Av denna anledning har också ett 
flertal rättsliga angreppssätt utvecklats. Bland annat utgör försiktighetsprincipen ett 
exempel på hur lagstiftaren har ansett att avsaknaden av fullständig kunskap inte bör 

                                                
371 Hållbara uttag kan därmed bestämmas med större säkerhet för vissa arter än för andra. Exempelvis har 
det framhållits att det är lättare att beräkna hållbara jaktuttag på stannfåglar än flyttfåglar. Se exempelvis 
Kommissionens vägledning (2004), s. 18. 
372 Försiktighetsprinciper har bl.a. införts i flera internationella regleringar av fiskeresurser. Se 
exempelvis FN:s avtal om långtvandrande och gränsöverskridande fiskebestånd.  
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kunna föranleda att åtgärder inte tas.373 Annorlunda uttryckt ska således redan risken för 
skada på miljön vara tillräcklig för att olika former av miljökrav (d.v.s. olika former av 
hänsynsregler, regler om kontroll, förbud m.m.) ska bli tillämpliga.  

En sådan princip har en viktig funktion även i samband med viltreglering givet den 
ofullständiga kunskapen om ekosystemen. Principen bör i sådana sammanhang 
exempelvis kunna innebära restriktioner av eller till och med förbud mot jakt kan 
tillämpas när det finns risk för att jaktuttaget på ett negativt sätt påverkar artens 
bevarandestatus, eller, med ett ekosystematiskt perspektiv, andra arters bevarandestatus 
eller ekosystemets integritet (även om detta inte med säkerhet kan fastställas i förväg). 
Försiktighetsprincipen gör emellertid, i dess nuvarande utformning, inte helt klart hur 
stor risken (d.v.s. sannolikheten för att skada ska inträffa) bör vara för att olika former 
av miljökrav ska kunna utlösas.374 När kunskapen är osäker eller ofullständig 
överlämnas således beslutsfattandet till rättstillämpare, exempelvis att bedöma hur stor 
risk som krävs.375 Ett möjligt angreppssätt för att styra bedömningen att relatera 
bevisbedömningen till skadans omfattning (ju mer omfattande den eventuella skadan är, 
desto lägre risk bör krävas för att försiktighetsåtgärder ska utlösas). När en åtgärd 
innebär risk för att en art ska utrotas (eller annan skada som kan anses vara irreversibel 
eller omfattande) bör med andra ord en liten risk vara tillräckligt för att olika former av 
försiktighetsmått och stoppregler (såsom jaktförbud) ska utlösas.  

Ett krav på försiktighetstänkande är således ett sätt att minska risken för att nödvändiga 
och effektiva åtgärder inte tas trots att det råder ofullständig kunskap.376 Detta är särskilt 
nödvändigt när det gäller risk för irreversibla skador, exempelvis förlust av en art. 
Utöver en vägledande princip krävs emellertid att rätten innehåller ytterligare funktioner 
som minerar riskerna för att den bristfälliga kunskapen leder till icke-önskvärda 
effekter. Bland annat kan en omvänd bevisbörda (som också följer av 
försiktighetsprincipen), krav på kunskap och utredningar (exempelvis 
miljökonsekvensbeskrivningar), möjligheter för allmänheten att delta och bidra med 
synpunkter och kunskap och krav på kontinuerlig utvärdering av måluppfyllelse, vara 
några sådana exempel. Dessutom bör rätten, givet insikten om att kunskapen är 
ofullständig, innehålla funktioner som säkerställer anpassning av delmål, gränser och 
andra regler för styrning av beslutsfattande. Denna funktion kan sammanfattas under 
benämningen adaptivitet eller återkoppling (som alltså i sin tur kan och bör bestå av viss 

                                                
373 Försiktighetsprincipen beskrivs närmare i kapitel 5. Principen har, som där beskrivs närmare, antagits 
genom Riodeklaration, artikel 15 och implementerats i såväl i EUF-fördraget artikel 192(2) samt i 2 kap. 
2 § MB.  
374 Se mer om försiktighetsprincipens utformning i Riodeklarationen och i miljöbalken i kapitel 5 samt 
där angivna referenser för en diskussion om sannolikhetsbedömningen. 
375 Beslutsfattandet kan dock styras med olika former av hjälpregler, som bland annat anger att 
bedömningen av risken ska göras av ”experter” eller liknande.  
376 Principen innebär med andra ord en särskilt metodik för beslutsfattande. Jämför exempelvis krav på 
fullständig kunskap (ibland kallad den ”vetenskapliga metoden”) för beslut eller (ändring av beslut) som 
är ett sätt att minska risken för ineffektiv och omotiverad reglering (kan även motiveras av 
rättssäkerhetsskäl). Ett krav på försiktighetstänkande är dock ett sätt att minska risken för att nödvändig 
och effektiva åtgärder inte tas. Dessa två angreppssätt står således mot varandra och lagstiftningen kan 
inkludera den ena eller den andra eller lämna utrymme för tillämpningen av båda.  
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beståndsdelar). Den teoribildning som är relevant i detta avseende beskrivs sist i detta 
kapitel.377

3.3.3 Ekosystembaserad mål- och ramstyrning 

3.3.3.1 Inledning 

För att tydliggöra att en rättslig reglering som syftar till att genomföra ett visst miljömål 
bör utgå från målet, en viss miljökvalitet, miljötillstånd, effekter på miljön eller annan 
ekologisk realitet snarare än aktörer (människorna, aktiviteterna, handlingarna) används 
i denna avhandling begreppen ekosystembaserad, effekt- eller reaktörsorienterad (eller -
relaterad) lagstiftning (reglering, regel o.s.v.).378 Hur en ekosystembaserad eller effekt- 
eller reaktörsrelaterad lagstiftning bör utformas bör bland annat bero på vilket miljömål 
som ska uppnås, vad som ska styras för att miljömålet ska nås o.s.v.379 Nedan kommer 
några rättsliga tekniker som kan anses användbara för genomförandet av komplexa och 
dynamiska miljömål att lyftas fram. Det handlar bland annat om ramstyrning, flexibilitet 
och precision och avvägningar däremellan. Att eftersträva precision och bestämmande 
av exakta gränser för den ekologiska hållbarheten i utformningen av en viltreglering 
anses här vara en grundläggande målsättning. I många avseenden är sådana gränser 
emellertid inte möjliga att fastställa. Av denna anledning kan en mer flexibel styrning 
för genomförandet av komplexa och dynamiska ekosystemmål vara nödvändiga och 
mer ändamålsenlig, åtminstone till dess att kunskapen förbättras. En gemensam faktor 
för utformningen bör då vara att säkerställa en så hög objektiveringsgrad som möjligt i 
rättstillämpningen, och således minimera risken för godtycke och att icke 
ändamålsenliga värderingar styr beslutsfattandet.380 Exempelvis kan regleringen 
inkludera olika former av principer, riktlinjer, standards och andra former av regler eller 

                                                
377 I kapitel 6 analyseras sedan huruvida sådana funktioner har inkorporerats i den rättsliga jaktreglering. 
378 Eftersom naturen enbart kan reagera utifrån olika påverkandefaktorer, naturliga eller antropogena, 
benämns i den miljörättsliga doktrinen sådana regler som relaterar till en viss kvalitet i naturen reaktörs- 
eller effektrelaterade regler. Se diskussion om aktörsrelaterade och reaktörsrelaterade regler ibland 
annat Westerlund (2003), s. 33-38, Gipperth (2000), s. 242-243, Christensen (1998), s. 52 och 
Jóhannsdóttir (2009), s. 75-77. Se även kapitel 7 om den nyzeeländska naturresurslagstiftningens 
effektorienterade angreppssätt. 
379 Som beskrivs nedan är en gemensam faktor att regleringen i varje fall, på något sätt, måste innehålla 
en koppling till aktörerna, d.v.s. regler som styr hur enskilda får eller inte får handla i viss situation (se 
exempel nedan). 
380 Se om begreppet objektiveringsgrad i Westerlund (2003), s. 252-257. Här uttrycks att en hög 
objektivering innebär en hög grad av upplevd bundenhet hos beslutsfattaren till följd av 
regelutformningen (på ett sådant sätt att påverkan av beslutsfattarens egna värderingar begränsas så 
mycket som möjligt). Se vidare om behovet av saklighet, d.v.s. att beslutsfattandet är så korrekt i sak som 
möjligt samt fullständigt, i Westerlund (2009b), s. 381. Westerlund uttrycker att det finns två slags 
materiella kvaliteter som är viktiga. Det ena utgörs av sakligheten och det andra utgörs av materiell 
rättslig kvalitet (en hög rättslig kvalitet anses förutsätta ett tillräckligt beslutsunderlag i sak, som i sin tur 
kräver att det i lag anges vad som ska ingå i beslutsunderlaget samt mekanismer som säkerställer 
saklighet i beslutsfattandet).  
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riktlinjer som kan styra beslutsfattandet (inom ramarna) utan att göra beslutsfattandet 
stelt.381 Särskilt intressanta är därför rättsliga angreppssätt som möjliggör för en så hög 
flexibilitet och adaptivitet som möjligt, som samtidigt med hög grad av säkerhet 
genomför lagstiftningens målsättning. De resterande avsnitten tar upp några 
miljörättsteoretiska angreppssätt som senare kan utvecklas med avseende på den 
rättsliga regleringen av jakt.382

3.3.3.2 Ramlagstiftningens möjligheter och begränsningar 

Ramlagstiftningsteknik kan vara ett ändamålsenligt angreppssätt när det gäller reglering 
av naturresurser och uppfyllandet av komplexa och dynamiska miljömål.383 En 
anledning till detta är den högre grad av flexibilitet som ges rättstillämparna, vilken i sin 
tur kan argumenteras vara mer ändamålsenlig för reglering av komplexa, icke-linjära, 
dynamiska och oförutsägbara ekologiska samband.384 Allt för detaljerade regler och 
exakta definitioner kan leda till att tillämpningsområdet blir för snävt (det är vidare 
svårt att lagstifta för alla tänkbara situationer, särskilt när förändringar sker snabbt och 
oförutsägbart) och en restriktiv bokstavstolkning av en domstol kan motsatsvis leda till 
resultat som till och med motverkar ändamålet bakom en författning. Givet den 
komplexitet och oförutsägbarhet som föreligger vid reglering av ekosystem kan därför 
ramar för normgivning och beslutsfattande ge en högre grad av måluppfyllelse än 
detaljstyrning, särskilt om ramstyrningen innebär ett mer adaptivt beslutsfattande i 
förhållande till ekosystematiska variationer och kunskapsutveckling.385 En lagstiftning 
som genom ramar möjliggör för beslutsfattande på lägre nivåer av normgivningen 
(exempelvis regional eller lokal nivå) kan även argumenteras vara mer kostnadseffektiv 
och demokratisk än en detaljerad toppstyrning (exempelvis på central eller överstatlig 
nivå).386 Hur vida ramarna bör vara och hur lagstiftningen bör utformas i övrigt (hur hög 
styrnings- och objektiveringsgraden bör vara o.s.v.), bör bland annat bero på 
lagstiftningens målsättning och tillämpningsområde och är något som utvecklas närmare 
nedan.  

En lagstiftning med ramkaraktär kan vara uppbyggd på olika sätt och det finns inte en 
generellt given definition av en ramlagstiftning och inte heller någon given struktur för 

                                                
381 Se särskilt om objektivering och hjälpregler i Westerlund (2003), s. 252-253. 
382 Se kapitel 8.  
383 Ramlagstiftningsteknik i olika grader och former kan och används i många olika sammanhang. Många 
lagstiftningar kombinerar ofta olika angreppssätt, exempelvis genom att kombinera mer allmänt hållna 
regler med vissa detaljbestämmelser. Exempel på lagstiftningar med ramlagsteknik är den nyzeeländska 
naturresurslagstiftningen, RMA, som beskrivs i nästa kapitel. Se om ramlagstiftningsteknikens utveckling 
i Sverige i exempelvis Appelstrand (2007), s. 95-96.  
384 Regeringen kan anta förordning och förvaltningsmyndigheter föreskrifter snabbare och effektivare 
inom sina bemyndiganden än riksdagen kan utfärda ny lagstiftning.  
385 En alltför snäv lagstiftning kan innebära att rättstillämpning inte följer förändringar och 
kunskapsutvecklingen tillräckligt snabbt och kan därmed ge följder som inte åsyftas med lagen. 
386 Se exempelvis Hydén (2002) och prop. 1997/98:45, del 1, s. 158-159. 
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hur en ramlagstiftning ska se ut.387 I den juridiska doktrinen finns också ett flertal olika 
synsätt på vad som kännetecknar en ramlagstiftning.388 Två beskaffenheter som ofta 
anges karaktärisera en ramlag är målinriktningen och delegeringen av normgivning. 
Strömholm anger att en ramlagstiftning vanligen är målinriktad och att den i ringa 
omfattning, eller inte alls, innehåller materiella regler och att utfyllnad av lagens 
innehåll ofta sker genom bemyndiganden till regering, eller den myndighet som 
regeringen bestämmer.389 Förenklat skulle en ren ramlagstiftning vara en lagstiftning 
som endast anger regler som förutsätter ytterligare normgivning inom ramarna 
(rättsverkan inträder då inte förrän regering eller myndighet utfärdar en författning).390

Om en ramlagstiftning inte innehåller detaljerade regler överhuvudtaget får reglerna 
med andra ord inte sitt konkreta innehåll förrän de preciseras i normgivning på lägre 
nivåer (exempelvis genom förordningar eller förvaltningsmyndighets föreskrifter) eller 
genom rättstillämpning (exempelvis domstolspraxis eller myndighetsbeslut).391 En 
ramlagstiftning kan emellertid även innehålla ramar som gäller direkt mot enskilda, 
d.v.s. utan att det föreligger krav på ytterligare, specificerande författningar.392 Att 
kombinera olika angreppssätt i en (ram)lagstiftning är som sagt möjligt.  

Hur hög styrningsgrad lagstiftningen har beror således på hur lagen är uppbyggd, 
däribland hur tydliga målformuleringarna är, hur vida ramarna är och hur mycket 
detaljerade regler och andra styrande mekanismer och rättsliga genomförandekrav 
lagstiftningen innehåller (exempelvis om en myndighet får eller ska anta 
följdförfattningar) o.s.v.393 Vid vida ramar och brist på tydliga styrande hjälpregler och 
annan vägledning för beslutsfattandet i lagstiftningen får normalt de sekundära 
rättskällorna, såsom förarbeten och rättspraxis, särskild betydelse för tolkning och 
rättstillämpning.394 Ju tydligare dessa är, desto större är sannolikheten att tolkningen av 
regler vid tillämpningen blir i överensstämmelse med de syften lagen har (och inom de 
ramar lagstiftningen anger).395  

                                                
387 För en diskussion om vad som kännetecknar en ramlagstiftning se exempelvis Strömholm (1984), s. 
283, Hydén (1984), s. 2 och Strömberg (1983), s. 36-37.  
388 Se vidare en detaljerad beskrivning i Appelstrand (2007), särskilt s. 95-109.  
389 Strömberg (1983), s. 36-37 och Strömholm (1984), s. 283. 
390 Se Westerlund (2009a) om ramlagstiftningens möjliga utformningar i bok om en generisk miljöbalk, s. 
111-112. Westerlund skiljer mellan en passiv och en aktiverad ramlagstiftning mot den ovan beskrivna 
bakgrunden.  
391 Se Hydén (2002), s. 111. 
392 Detta är enligt Westerlunds terminologi en aktiverad ramlagstiftning (rättsverkan är i ett aktivt läge 
redan i utgångsläget och gäller således direkt mot enskilda). Även i detta läge kan regering eller 
myndighet bemyndigas att besluta om underordnade författningar som specificerar rättsläget. De 
allmänna hänsynsreglerna är exempel på ramregler som gäller direkt mot enskilda (men som kan 
specificeras genom följdförfattningar, eller genom tillståndsvillkor, tillsynsföreläggande o.s.v.). De kan 
även till viss del karaktäriseras som rättsliga standards (se om sådana nedan).  
393 Även graden av motstridiga intressen inom lagstiftningen kommer med stor sannolikhet att påverka 
hur väl syftet med lagstiftningen genomförs. Strömholm (1983) anger att ramlagstiftningar ofta innehåller 
motstridiga intressen (s. 243). Se exempelvis om problematiken med motstridiga delmål i miljöbalken i 
kapitel 5 samt om målbestämmelsen i den nyzeeländska Resource Management Act i kapitel 7. 
394 Se om olika former av rättskällor i kapitel 1.  
395 Exempelvis saknar miljöbalken ofta tydliga vägledningar i förarbeten och i flera avseenden saknas 
fortfarande vägledande rättspraxis. 
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Ramlagstiftningstekniken ger således möjligheter till en rättslig styrning med utrymme 
för normgivning på olika nivåer och därmed möjlighet till snabbare och effektivare 
anpassningar till förändringar, i exempelvis naturmiljön. Givet ekosystemens 
komplexitet och behov av flexibilitet i styrningen kan en sådan lagstiftningsteknik ha 
fördelar jämförelsevis med en detaljstyrning med långsamma processer för förändring 
av regler. Det kan exempelvis handla om decentralisering av normgivningen till 
regional nivå när det finns stora geografiska skillnader mellan olika regioner, såsom nu 
gäller för vissa beslut om jakt, och därmed ge utrymme för regionala anpassningar.396

Fördelarna med en ramlagstiftning och eventuellt en låg styrningsgrad måste å andra 
sidan vägas mot de nackdelar som finns. Ju bredare ramar och ju lägre styrningsgrad, 
desto större blir utrymmet för rättstillämparen att göra egna materiella 
skönsbedömningar vid tillämpning av reglerna.397 Det finns då risk att värderingar som 
inte stämmer överens med, eller till och med är kontraproduktiva, med lagstiftarens 
värderingar (och lagens målsättning) styr tillämpningen.398 Ur ett styrnings- och 
genomförandeperspektiv är en sådan ramstyrning otillräcklig. Ramlagstiftning bör, för 
att vara ändamålsenlig, inkludera olika former av angreppssätt som innebär att 
normgivningen på lägre nivåer är förenliga med högre normer i lagsystemet, d.v.s. sker 
inom de lagstadgade ramarna, och att lagstiftningens övergripande mål genomförs fullt 
ut.399  

3.3.3.3 Miljömålreglers funktion och utformning  

Många naturskydds- och miljölagstiftningar, däribland som ovan beskrivits 
ramlagstiftningar, innehåller s.k. målbestämmelser eller målregler i olika former.400

Målreglernas funktion är att ange syftet med lagstiftningen och ge vägledning vid 
tolkning och tillämpningen av övriga regler i lagen (när reglerna ger 
tolkningsutrymme).401 Enligt legalitetsprincipen kan en målregel däremot aldrig direkt 
utgöra grund för att förhindra tillämpning av andra regler som uppenbart inte bidrar till 
uppfyllandet av målet.402 Ett miljömål kan ange det tillstånd i miljön som lagstiftningen 
syftar till att uppnå eller bibehålla.403 Förutom det miljömål som framför allt diskuteras i 
denna avhandling, nämligen bevarandet av biologisk mångfald, finns en mängd olika 

                                                
396 Se mer om detta i kapitel 6 och 8. Såsom diskuterats i tidigare kan i många avseenden alla 
administrativa nivåer utan hänsyn till ekosystemens gränser vara olämpliga.  
397 Det finns med andra orden en risk vid tillämpning av allmänt hållna regler är att rättstillämparens 
värderingar snarare än lagstiftarens styr beslutsfattandet. 
398 Se Westerlund (2003), s. 352-353 om objektiveringsgrad. 
399 Hur vida ramar och hur stor styrningsgraden bör bero bland annat på vad syftet med regleringen är, 
vad eller vem som ska regleras o.s.v. I denna avhandling avser genomförandet ett komplext men rättsligt 
bindande miljömål. Styrningen bör således säkerställa att målet uppfylls, men samtidigt (givet 
ekosystemens komplexitet) ge utrymme för flexibilitet för uppfyllandet. Se mer om detta i kapitel 8. 
400 Även beteckningarna portal- och målparagrafer förekommer. Begreppen används synonymt i denna 
avhandling.  
401 Genom att ange vad lagen skall uppnå visar målregeln de politiska värderingarna som ligger till grund 
för lagen. 
402 Se Michanek och Zetterberg (2008), s. 111. Se regleringen av legalitetsprincipen i 1 § 3 st. RF.  
403 Se mer om detta i Christensen (1998) samt Gipperth (1999), s. 59.  
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alternativa former av ekosystematiska mål som en reglering av viltarter kan eller bör 
innehålla. Övergripande målsättningar för en viltreglering skulle exempelvis kunna vara 
bevarandet av ekosystemens resiliens, hälsa eller integritet. Tillsammans med 
lagstiftningens övriga regler kan målen formuleras med syfte att såväl bibehålla en viss 
befintlig miljökvalitet (exempelvis med syfte att avstyra för stora uttag av nyckelarter) 
som att förbättra den befintliga miljökvaliteten (exempelvis med syfte att avstyra uttag 
av hotade eller sårbara arter och/eller ange krav på olika former av viltvårdsåtgärder).404  

Normalt är målregler mycket allmänt hållna och har inte enskilda som adressat.405 En 
målregel har därför inte någon direkt rättsverkan mot enskilda.406 Annorlunda uttryckt 
anger ett miljömål vad en lagstiftning eller en regel önskar uppnå, men säger däremot 
inget om vad som krävs av enskilda. Målregler måste därför, som beskrivits mer 
utförligt nedan, omvandlas till handlingsregler som skapar ett rättsläge som 
överensstämmer med det som ska uppnås (d.v.s. rättsligt operationaliseras).407 Hur stor 
betydelse en målregel faktiskt får beror därför bland annat på hur tydligt angivet målet 
är, hur väl övriga regler operationaliserar målet, i vilken grad målet, liksom övriga 
regler i lagen, innehåller motstridiga intressen, hur tydlig vägledning förarbeten och 
andra sekundära rättskällor ger o.s.v.408 Vid utformning av målregler bör därför 
målbestämmelsens omfattning vägas mot behovet av precision. Om det normativa 
innehållet i regeln är alltför oklart finns nämligen risk att den inte får någon faktiskt 
betydelse i rättstillämpning. Detta kan i sin tur innebära en risk för att målsättningen 
inte kommer att genomföras fullt ut.409 En för snäv formulering kan emellertid leda till 
alltför begränsade tolkningar och beslut. Exempelvis kan risk finnas för att skydd av 
ekosystemfunktioner m.m. inte ges någon betydelse vid avvägningar vid beslut om jakt 
till följd av att bevarandet av sådana värden inte uttrycks vara en målsättning med 
jaktlagstiftningen (och inte heller i övrigt regleras i lagstiftningen).410 Skarpare 

                                                
404 Exempel på krav på viltvårdsåtgärder för förbättringen av arters långsiktiga livskraft kan vara allt från 
stödutfordring och restaurering av habitat till inplantering av nya individer eller begränsningar eller 
förbud på interagerande arter o.s.v. Se kapitel 2 för beskrivning av nyckelarter samt den mer begränsade 
regeln om viltvårdsåtgärder i den nu gällande jaktlagstiftning i kapitel 6.  
405 Se kort om målregler i Michanek och Zetterberg (2008), s. 50 samt Christensen (2000), s. 86-95. Se 
även kapitel 5 respektive 7 om målregler i miljöbalken och den nyzeeländska Resource Management Act.  
406 Som ovan nämndes, kan däremot ramregler ha enskilda som adressater. Detta gäller exempelvis för de 
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.  
407 Detta kan exempelvis göras genom delmål och gränsnormer som beskrivs mer utförligt nedan. Rättslig 
operationalisering av miljömål har diskuterats särskilt ingående i Gipperth (1999). Se mer specifika 
referenser nedan.  
408 En lagstiftning kan självfallet innehålla andra typer av allmänt hållna regler med syfte att skapa 
utrymme för flexibilitet vid tolkning och rättstillämpning. Exempel på olika former av allmänt hållna 
regler är s.k. generalklausuler och allmänna hänsynsregler. Se om detta i Strömholm (1996), s. 226-250, 
som använder beteckningen skönsregler i detta sammanhang. 
409 Enlig Michanek och Zetterberg (2008), s. 50 är domstolar och myndigheter ofta återhållsamma med att 
ge allmänt formulerade målregler någon avgörande betydelse. Miljööverdomstolen har i vissa mål givit 
miljöbalkens målbestämmelse viss betydelse i rättstillämpningen där målet direkt har utgjort grund för 
tolkning av balkens regler. Exempelvis har prövning av lokaliseringen av verksamheter prövats i 
förhållande till målet om en hållbar utveckling. Se exempelvis Miljööverdomstolen (MÖD) 2005:66, M 
2966-04, där prövningen gällde lokalisering av ett vindkraftverk i ett orört naturområde. 
410 Jaktlagstiftningen har med andra en snävare målsättning än exempelvis miljöbalkens målsättning, som 
visserligen skall gälla parallellt. Detta kan exempelvis motiveras med jaktlagstiftningens snävare 
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målformuleringar kan emellertid accepteras om en adaptiv planering kopplas till 
genomförandet. Hur precisa målformuleringar bör vara kan därför bland annat bero på 
huruvida det finns en koppling mellan mål och det faktiska resultat eller ej.  

3.3.3.4 Delmål för bevarandet av biologisk mångfald 

Ett övergripande miljömål som anger lagstiftningens syfte är, som ovan beskrivits, 
vanligen mycket allmänt hållet. Det är svårt att utifrån ett sådant miljömål avgöra vad 
som krävs av enskilda. Ett mål att bevara viltarter ger exempelvis i sig lite vägledning 
för beslutsfattande om jaktuttag (av målet i sig framgår bland annat inte på vilken grund 
bedömningen av artens livskraft ska baseras eller var gränserna för långsiktig livskraft 
går).411 Ett miljömål måste därför, som tydliggörs ett flertal gånger i detta kapitel 
rättsligt operationaliseras. Detta kan exempelvis i ett första led genomföras genom 
formulering av delmål. Delmål kan relatera till såväl miljön och ekologiska 
utgångspunkter (miljömål eller miljökvalitetsmål) som till aktörer (handlingsmål).412 I 
detta avsnitt kommer endast vissa utgångspunkter vad gäller delmål som relaterar till 
miljön att tas upp.  

En utgångspunkt för formulering av delmål som relaterar till miljön är behovet av 
ekologisk kunskap. För delmål avseende den biologiska mångfalden i samband med 
reglering för jakt kan bland annat kunskap om arters populationsdynamik, genetiska 
variation och migrationsmönster behövas, liksom kunskap om interaktioner och 
sambanden mellan olika arter och dess ekosystem.413 Givet att kunskapen i många fall 
är bristfällig kan fastställandet av exakta delmål ofta vara problematiskt. Ekosystemens 
komplexitet och dynamik ger vidare ytterligare anledning att väga graden av precision i 
formuleringen av delmål mot behovet av flexibilitet i rättstillämpningen.414 Å andra 
sidan kan mer precisa (skarpare) mål, även under osäkerhet, motiveras om en adaptiv 
planering kopplas till regelsystemet.415 Att ange mer precisa delmål (och samtidigt 
koppla adaptivitetsfunktioner till regleringen) kan innebära att den följande 
rättstillämpning blir mer precis och adekvat (eftersom delmålen är det första steget i den 
rättsliga operationaliseringen). Mer precisa delmål bör underlätta omvandlingen till mer 
exakta gränsvärden som i sin tur lättare kan omvandlas till mer ändamålsenliga 
handlingsregler för enskilda. Dessutom bör, som diskuteras längre fram, precision eller 
objektiv mätbarhet även vara en förutsättning för utvärdering av måluppfyllelsen (som i 
sin tur är en förutsättning för adaptivitet). 

                                                                                                                                              
tillämpningsområde. Givet viltarters komplexa samband med hela ekosystem kan detta dock bidra till 
icke ändamålsenlig reglering av viltarter. Se mer om detta i kapitel 6.  
411 Se om gällande jaktlagstiftningen och miljöbalkens målbestämmelser i kapitel 5 och 6.  
412 I kapitel 8 ges exempel på hur delmål för bevarandet av biologisk mångfald kan formuleras.  
413 I nästa led behövs även kunskap om förhållandet mellan naturen och aktörer, om hur olika typer av 
aktiviteter påverkar de ekologiska värden, ramarna och gränser för vilken påverkan som är hållbar o.s.v. 
Givet de icke-linjära effekterna är detta förmodligen än mer komplext.  
414 Se mer om styrning av rättstillämningen nedan.  
415 Se de sista delarna i detta kapitel.  
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3.3.3.5 Ram- och gränsvärden för hållbart nyttjande av viltarter 

I ett rättsligt operationaliseringsperspektiv kan, som ovan beskrevs, så precisa gränser 
(för ett visst ekologiskt tillstånd eller kvalitet) som möjligt vara motiverat.416 Behovet 
av att fastställa bindande gränsvärden (nedan även kallade gränsregler eller 
gränsnormer) uppstår till följd av att många resurser är begränsade och uttömbara, 
åtminstone efter vissa nivåer, men även för att olika aktörsregler, exempelvis regler om 
aktsamhet eller återhållsamhet inte ensamt säkerställer att den totala påverkan eller 
användningen styrs inom hållbara gränser.417 Även om alla aktörer (exempelvis 
jakträttsinnehavare) agerar återhållsamt (genom att minska jaktuttaget), men antalet 
aktörer (jägare) är stort i förhållande till den beskattade arten, finns en överhängande 
risk att det totala nyttjandet hamnar utanför hållbarhetens gränser (exempelvis 
populationens reproduktionsförmåga).418 Att använda gränsregler, tillsammans med 
rättsverkans- och återkopplingsregler, kan därför vara ett ändamålsenligt sätt att hantera 
sådana begränsningar, särskilt när det föreligger icke-linjära samband.419 Givet att 
viltarter är en del av komplexa och dynamiska ekosystem, där ett antal samband och 
funktioner ger upphov till svårigheter att förutse effekter av handlingar, kan gränsregler 
därför utgöra ett kompletterande instrument för hållbart nyttjande (och genomförandet 
av biologisk mångfald) även vid jakt.420 Uttagsregler som baseras på bedömningar av 
populationsstorlek, i jaktlagstiftningen exempelvis, bygger redan även på tanken att det 
finns gränser för hur stor påverkan (uttaget) kan vara (en viss populationsstorlek krävs 
för långsiktig överlevnad). Populationsstorlekens gränser är emellertid inte avspeglade i 
rättsligt bindande normer (i den nu gällande jaktlagstiftningen) och har därmed inte den 
bindande genomförandefunktionen som rättsligt bindande gränsregler kan skapa (om 
ändamålsenligt utformade).421 Avgörande för reglernas effektivitet bör bland annat vara 
att det finns krav på att reglerna ej ska överträdas (d.v.s. att de verkligen är bindande) 
och att det finns regler om rättsverkan och återkoppling som innebär att handlingar som 
påverkar gränserna anpassas när så behövs (se om detta sist i kapitlet).422  

                                                
416 Att de hållbara gränserna inte överskrids är särskilt viktigt med tanke på risken för irreversibla skador. 
Utrotningen av arter och ekosystemprocesser är en typiskt irreversibel skada eftersom en art eller viss 
genuppsättning inte går att återskapa. Se Christensen (2000), s. 125, som diskuterar detta i samband med 
ekologisk effektivitet och exergiåtgång.  
417 Se om begreppet navigeringsregler i Gipperth (1999).  
418 Problemet skulle exempelvis aktualiseras om jakträttigheter exempelvis skulle omfattas av 
allemansrätten eller liknande. Att jakträtten är knuten till markägandet minskar antalet aktörer. Den 
gällande regleringen av krav på jägarexamen, jaktlicens och övriga regler i jaktlagstiftningen innebär att 
antalet aktörer blir mer begränsat. Den senaste licensjakten på varg kan emellertid illustrera att antalet 
aktörer även i jaktsammanhang kan bli för stort i förhållandet till det tillåtna uttaget. Till följd av att 
jakten utfördes på många ställen samtidigt fälldes fler djur än vad som var tillåtet. Se om den gällande 
jaktregleringen och en analys av den i kapitel 6.  
419 Se ovan om miljökvalitetsnormer.  
420 I den nuvarande regleringen finns inga sådana regler för viltarter eller dess funktioner i ekosystemen. 
Däremot finns en form av gränsregler för de stora rovdjuren fastslagna i förarbeten. Se om detta i kapitel 
6.  
421 Se en analys av den gällande regleringen i kapitel 6.  
422 Det kräver vidare att det finns en ansvarig myndighet (eller annat organ) som har ansvar för 
övervakningen och justering av rättsläget. Denna s.k. återkopplingsfunktion diskuteras emellertid sist i 
detta avsnitt.  
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Gränsregler för hållbart nyttjande av viltarter skulle exempelvis kunna relatera till antal 
individer för olika populationer, inom ett visst område eller inom artens 
utbredningsområde, som ska bibehållas eller uppnås från och med en viss tidpunkt. 
Gränser kan även relatera till antal reproducerande individer, antal föryngringar, 
genetisk variation (som nedre gränser för gynnsam bevarandestatus), total dödlighet, 
antal individer i en invasiv arts population o.s.v. (som övre gränser). Som nämnts ett 
flertal gånger måste sedan dessa gränser operationaliseras genom olika handlingsregler, 
däribland bestämmelser om jaktuttags storlek och fördelning av jakt mellan arter, 
populationer, individer och områden. Sådan omvandling kan exempelvis ske genom en 
plan.423 Om det exempelvis finns ett större antal reproducerande individer än vad en 
minimigräns anger, finns utrymme för att tillåta ett visst uttag (givet att inte andra regler 
och förbud begränsar handlingsutrymmet.)424 När gränsvärdet däremot är överskridet 
(exempelvis när antalet reproducerande individer i populationen uppskattas vara lägre 
än den angivna minimigränsen) bör den rättsliga implikationen vara att jakt (eller annan 
påverkan) inte längre är möjlig.425 Om lagstadgade gränser ska uppfyllas måste vidare 
hänsyn till all påverkan på viltarternas bevarandestatus tas vid beslut om jakt.426 Ansvar 
för helhetsbedömningar i samband med beslut om jakt bör ges till en myndighet eller ett 
organ.427

Att sätta upp olika former av gränser för den ekologiska hållbarheten, exempelvis för en 
viss population, kan vidare vara ett sätt för att hantera arters flöden i rum.428 Om en 
rättslig gräns för en population inom hela dess utbredningsområde har fastställs, bör det 
med andra ord inte heller ha betydelse var påverkan (exempelvis jakt) på arten sker (så 
länge inte gränsen gäller inom ett utpekat område som är mindre än utbredningsområdet 
eller liknande).429 Genom att en gemensamt bindande gräns har fastställs uppstår 
därmed ett krav på samordning mellan olika aktörer (exempelvis mellan län, 
rovdjursförvaltningsområden, viltvårdsområden eller liknande beroende på hur arten 
migrerar) eller beslutsfattande och fördelning på högre nivåer. Ju större 
utredningsområdet, eller ju mer sällsynta arterna, är desto mer rimligt är det att 

                                                
423 Dessutom ska jaktuttaget fördelas mellan enskilda, exempelvis genom kvoter mellan län eller mellan 
markägare eller jakträttsinnehavare.  
424 Det krävs att det materiella rättsläget som medför att handlingar som leder till påverkan (effekt) på 
skyddsobjektet som inte stämmer överens med vad lagstiftningen syftar att uppnå inte är tillåtna (s.k. 
genomförande). Som beskrivits tidigare är även regler som tvingar adressater att efterleva regler då detta 
inte sker frivilligt, exempelvis genom sanktioner, något som ökar möjligheten till uppfyllandet av den 
uppsatta gränsen eller målet (s.k. genomdrivande). Se ovan samt där angivna referenser.  
425 Gränsen utgör i så fall en rättsligt bindande norm. Se förslag till definition av norm i samband med 
miljöregler i Westerlund (2009b), s. 213.  
426 Vid beslut om jakt måste således hänsyn till annan påverkan, oavsett vad som påverkar, tas.  
427 Rättsverkan skulle då med andra ord endast gälla indirekt mot enskilda, d.v.s. genom myndighetens 
beslut om jaktuttag. Se en diskussion om ekologiska utgångspunkter för bestämmande av nivån för 
beslutsfattandet i kapitel 8. 
428 Jämför exempelvis angreppssätt i ramvattendirektivet. Givet att vatten, liksom viltarter, utgör flöden i 
rum och tid, kan angreppssätten vara applicerbara även i ett viltresurssammanhang.  
429 Angreppssättet kan således jämföras med de nu gällande fridlysningsreglerna som ger skydd av arten 
oavsett var den befinner sig. Att komplettera med gränsregler ger emellertid ett mer nyanserat 
förvaltnings- och skyddssystem.  
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fördelningen sker av en nationell myndighet.430 Genom att sätta upp gränser som 
avspeglar långsiktig hållbarhet som ska uppnås eller bibehållas regleras även flödet i 
tiden (genom att reproduktionsförmågan bevaras). Dessutom skapas, om ändamålsenligt 
utformat, en självreglerande funktion mellan mål och beslut om jaktuttag 
(beslutsfattandet måste anpassas om krav beträffande gränsvärdet inte uppfylls, så länge 
som gränsvärdet gäller och ska uppfyllas).431 Absoluta gränser kan vidare kompletteras 
med ramar och intervaller med andra implikationer än direkta förbud432 (exempelvis 
krav på anpassningar av jaktuttag eller viltvårdsåtgärder, krav på inventeringar eller 
annat) och fungera som säkerhetsmarginaler med hänsyn till ekosystemens dynamik och 
den ofullständiga kunskapen (se nedan).433 Utformning av gränsregler kan med andra 
ord komplettera traditionella artskyddsregler. 

När det gäller bestämmandet av ekologiska gränsvärden för olika typer av 
ekosystemsamband, funktioner, strukturer, processer eller liknande kan ramar och 
intervaller för beslutsfattandet i vissa fall vara mer lämpliga (snarare än exakta 
gränsvärden). Alltför precisa ekologiska gränser kan bland annat vara olämpliga när en 
viss dynamik i ekosystemen är nödvändig för dess långsiktiga stabilitet (exempelvis kan 
en populationsnivå behöva minska under en begränsad tid eller i cyklar till förmån för 
tillväxt av en annan population för att sedan öka igen).434 När det gäller precision av 
värden som ska syfta till att bevara ekosystemens integritet, eller vissa 
ekosystemsamband, processer, strukturer och liknande, kan dessutom komplexiteten 
och dynamiken innebära att kvantitativa, precisa gränser, kan vara svåra eller omöjliga 
att fastställa på ett ändamålsenligt sätt. Användning av gränsregler försvåras när det som 
ska regleras är svårt att mäta och precisera.435 I dessa fall kan istället vägledande 
riktvärden eller riktlinjer anges tillsvidare (tills kunskapen är mer omfattande). Att 
enbart ange riktvärden eller riktlinjer ger emellertid liten styrning och kan därmed 
ensamt inte anses vara tillräckliga ur ett genomförande- och styrningsperspektiv.   

                                                
430 Se kapitel 6 om den nuvarande regleringen och beslutsfattande, bland annat vad gäller de stora 
rovdjuren. Se även kapitel 8 om en diskussion om ekologiska kriterier för bedömning av vilken nivå 
beslutsfattandet bör ligga på.  
431 Hur denna återkoppling kan inkorporeras beskrivs sist i kapitlet.  
432 Som uttrycktes ovan bör överträdelse av absoluta gränser kunna leda till generella förbud mot jakt, 
d.v.s. att undantaget från fredning upphör. Den utgångspunkt som gäller i den nuvarande regleringen, 
d.v.s. att alla arter är fredade om inte annat anges, anses vara ändamålsenlig, framför allt ur ett 
försiktighetsperspektiv (se kapitel 6).  
433 Som ovan beskrevs kan emellertid regeringen inte meddela gränsvärden i form av 
miljökvalitetsnormer eller delegera rätten att utfärda normer utan uttryckligt stöd i lag. I den nu gällande 
rättsordning finns endast möjlighet att utfärda miljökvalitetsnormer genom 5 kap. 1 § miljöbalken. Om 
miljökvalitetsnormer ska utfärdas för den biologiska mångfalden måste således stöd för detta införas i 
miljöbalken (eller i jaktlagstiftningen).  
434 Som beskrevs i kapitel 2 kan vidare den genetiska variationen eller artdiversiteten behöva minska 
tillförmån för evolutionära processer, som är grunden för skapandet av biologisk mångfald. Att bevara ett 
visst fastställt statiskt gränsvärde kan därmed i vissa avseenden var kontraproduktivt för bevarandet av 
biologisk mångfald över tiden. Se mer om detta i kapitel 8. 
435 Se om miljörelationskriteriet i Gipperth (2000), s. 200-203. Miljökvalitetsnormer har (åtminstone i 
svensk rätt) vanligen använts för att återspegla värden som anses vara mer tydliga och som kan mätas och 
vid införandet av till miljöbalken uttrycktes i propositionen att ekologiska miljökvalitetsnormer inte ska 
kunna ges. Se prop. 1997/98:45, del I, s. 256-257. Såsom nämnts tidigare hade emellertid en analys av 
detta i relation till genomförandet av ramvattendirektivet varit intressant att inkludera här. Såsom 
beskrivits i kapitel 1 ryms emellertid inte denna uppgift i denna avhandling.  
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Ett alternativt, eller kompletterande, angreppssätt för dessa situationer skulle kunna vara 
att (exempelvis i planer) lista nyckelarter, hotade arter, reproduktionsområden, särskilda 
biotoper eller andra faktorer som anses särskilt viktiga för det mål som ska uppnås 
(exempelvis ekosystems resiliens, viss artsammansättning, viss ekosystemproduktivitet 
o.s.v.).436 Listningen kan sedan kompletteras med krav på karaktärisering av vissa 
områden (exempelvis vid myndigheters utfärdande av planer), samt med olika former av 
beslutsunderlagsregler kopplade till enskildas handlingar (exempelvis krav på 
miljökonsekvensbeskrivning, inventering, samråd o.s.v.). Det kan även vara lämpligt 
med krav på mer omfattande inventeringar, krav på inrättande av skydd av biotoper eller 
områden, viltvårdsåtgärder o.s.v.).437 Det finns emellertid alltid risk för att skydd 
uteblir, till följd av begränsade resurser eller myndigheters passivitet, när särskilt 
utpekande krävs i det enskilda fallet (för att ett visst skydd ska bli tillämpligt). När 
listade arter, biotoper eller annat ges ett direkt skydd utan särskilt utpekande i det 
enskilda fallet bör, dessa vara lätta att definiera, identifiera och avgränsa för att 
minimera konflikter med rättssäkerhetsprinciper, särskilt om långtgående konsekvenser 
för enskilda, kopplas till skyddet.438  

Gränsregler kan sammanfattningsvis anses mest lämpliga när det som ska regleras kan 
mätas och preciseras. Dock kan fastställandet av gränser under osäkerhet motiveras om 
en adaptiv planering kopplas till gränsreglerna. Om krav på anpassning och 
omformulering finns vid erhållandet av ny kunskap eller oförutsedda förändringar i 
ekosystemen (förutsatt att det även finns krav på miljöövervakning inom vissa 
tidsintervaller), kan angreppssättet istället innebära ett kunskapsuppbyggande som 
innebär att mer adekvata gränser kan utvecklas över tiden.439  

3.3.3.6 Rättsliga och ekologiska standarder (kvalitativa normer) 

Ytterligare ett möjligt angreppssätt för att bibehålla flexibilitet i rättsillämpningen (och 
därmed möjligheten till anpassning utifrån ekosystemens dynamik), vid rättsligt 
genomförande av miljömål, och samtidigt minska det skönsmässiga utrymmet är vidare 
att införa kvalitativa, eller beskrivande ekologiska normer (även kallade rättsliga
standarder) i regleringen.440 En rättslig standard kan avspegla ett ekologiskt tillstånd 
                                                
436 Lättare bör emellertid vara att bestämma hur stort ett visst geografiskt område som bör skyddas för att 
populationer ska förbli livskraftiga. Områdesskyddsinstrument analyseras inte i denna avhandling och 
därför utvecklas inte heller kopplingen mellan gränsregler och skydd av områden. Eventuellt skulle 
riktvärden utifrån arters behov av en viss typ av naturmiljö kunna fastställas i lag och sedan utgöra grund 
för myndigheters bedömningar av behov av inrättandet av skyddade områden. Tillstånd i miljön som arter 
är beroende av kan dessutom regleras genom det befintliga miljökvalitetsinstrumentet, exempelvis genom 
en gräns för en viss syrehalt i en sjö som inte får underskridas.  
437 Detta gäller särskilt om handlingar är straffbelagda. Jämför exempelvis angreppssättet med utpekandet 
av biotoper i författning som ger ett generellt skydd av vissa biotoper inom hela eller delar av landet, s.k. 
A-biotoper, eller listning med krav på särskilt utpekande i det enskilda fallet, s.k. B-biotoper. Se om detta 
i kapitel 6.  
438 Denna problematik diskuteras i kapitel 8.  
439 Detta diskuteras mer utförligt sist i detta kapitel. 
440 Gipperth (1999), använder begreppet ”rättslig standards”.   



84

som ska uppnås eller undvikas utan att precisera exakta gränsvärden. I jämförelse med 
miljökvalitetsnormer är standarder med andra ord mer oprecisa och mer låggradigt 
objektiverade.441 De uppfyller därmed inte det s.k. miljögränskriteriet (det kräver 
ytterligare operationalisering och lämnar för stort utrymme för beslutsfattarens egna 
värderingar). Däremot kan de, enligt Gipperth (1999), uppfylla både det s.k. 
rättsverkanskriteriet och det s.k. återkopplingskriteriet.442 Det är just det faktum att de 
inte uppfyller miljögränskriteriet i kombination med att de kan uppfylla rättsverkans- 
och återkopplingskriterierna som gör att de kan vara ett viktigt komplement i det 
rättsliga genomförandet av biologisk mångfald i samband med uttag av viltarter vid jakt, 
givet att det i många avseenden kan vara svårt, omöjligt eller till och med olämpligt att 
specificera exakta gränsvärden till följd av ofullständig kunskap eller dynamiken i 
ekosystemen. Snabba eller oförutsebara ekosystematiska förändringar kan leda till att 
alltför precisa formuleringar snabbt blir inaktuella. Den flexibilitet i rättstillämpning 
som standards kan ge kan därmed vara ett angreppssätt för att skapa adaptivitet utan 
behov av författningsförändringar, något som kan motiveras både ur ett genomförande- 
och kostnadseffektivitetsperspektiv (att förändra rättsläget genom 
författningsförändringar kan ofta vara såväl långsamt som kostsamt). I dessa fall kan 
därför kvalitativa beskrivningar, som ändock anger krav (absoluta eller ramar med 
möjligheter till avvägningar), som ska uppfyllas vara mer ändamålsenliga.  

Förutom ekologiska standarder kan även standarder som relaterar till aktörssidan införas 
för att öka styrningsgraden och samtidigt bibehålla flexibilitet. Dessa benämns här s.k. 
rättsliga standarder. Ett exempel på en sådan standard är lokaliseringskravet i 
miljöbalken.443 Lokaliseringskravet innebär att den mest lämpliga platsen med hänsyn 
till att ändamålet uppnås ska användas.444 Detta krav backas dessutom upp av den 
omvända bevisbördan som innebär att det är utövaren som ska visa att det inte finns en 
annan mer lämpliga plats samt att denna bedömning är objektiv.445 Regeln, tillsammans 
med andra regler, styr med andra ord mot en lokalisering av en verksamhet eller åtgärd, 
som är mest lämplig ur miljösynpunkt (i detta fall den lokalisering som ger ”minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö”) samtidigt som den inte anger var 
verksamheten eller åtgärden får äga rum.446 Detta ger med andra ord upphov till 
flexibilitet samtidigt som den negativa påverkan av aktiviteten minimeras.447 Regeln i 
miljöbalken har emellertid vissa begränsningar ur miljösynpunkt, bland annat måste 
ändamålet med verksamheten kunna nås (vilket i många avseenden kan begränsa 
platsvalet) och kravet bästa plats för ”människors hälsa och miljö” är vidare mycket 

                                                
441 Gipperth (1999), s. 205. 
442 Gipperth (1999), s. 205. 
443 Se 2 kap. 6 § MB och Michanek och Zetterberg (2008), s. 137-140. Ett annat exempel på en sådan 
standard är kravet på att verksamhetsutövare för yrkesmässig verksamhet ska använda ”bästa möjliga 
teknik” i miljöbalken, som emellertid är mindre relevant i detta sammanhang. Regeln finns i 2 kap. 3 § 1 
st. MB och beskrivs i Michanek och Zetterberg (2008), s. 128-130 och diskuteras även i Westerlund 
(2003), s. 157-161. 
444 2 kap. 6 § 1 st. MB.  
445 Bevisskyldigheten regleras i 2 kap. 1 § MB. 
446 Se en mer utförlig beskrivning av regeln i Michanek och Zetterberg (2008), s. 137-140. 
447 Westerlund (2003), beskriver regeln som en minimeringsregel (se s. 162-167). 
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allmänt hållet. Detta ger med andra ord beslutsfattare ett stort skönsmässigt utrymme att 
bedöma vilka faktorer som ska få betydelse i prövningen.448    

3.3.3.7 Från reaktörs- till aktörs- (eller handlings)regler  

Hur precisa delmål och gränsvärden som än formuleras och inkorporeras i en rättslig 
reglering för genomförandet av mångfaldsmålet är denna form av reglering (utan 
koppling till aktörerna) ensamt otillräcklig för genomförandet av målet. Eftersom 
naturen i sig inte kan vara adressat för bestämmelserna måste reglerna kopplas till 
aktörer, d.v.s. till de som vidtar åtgärder (markägare, jakträttsinnehavare, 
verksamhetsutövare, myndigheter o.s.v.), som påverkar det aktuella miljötillståndet.449

Mål och gränsvärden måste med andra ord genomföras genom olika former av 
handlingsregler som styr enskildas beteenden (exempelvis förbud mot jakt).450 Reglerna 
måste skapa ett rättsläge som medför att handlingar som leder till påverkan (effekt) på 
miljömålet som inte stämmer överens med vad lagstiftningen syftar att uppnå inte är 
tillåtna (detta benämns i den miljörättsliga doktriner för ett s.k. genomförande eller 
rättslig operationalisering).451 Exempelvis måste en målregel som anger att viltarter ska 
bevaras i livskraftiga stammar in situ operationaliseras genom regler som motverkar att 
uttaget av arterna överskrider ohållbara gränser genom förbud, kvoter eller liknande 
restriktioner på jakten.452  

3.3.3.8 Överensstämmelse mellan nivåer (vertikal integration) 

Förutom att innehålla olika former av ekosystematiska angreppssätt och ändamålsenliga 
materiella och formella regler, bör regleringen även vara ändamålsenligt utformat på en 
systematisk nivå, utan kontraproduktiva regler varken i ett horisontellt (inom och 
mellan författningar) eller vertikalt perspektiv (mellan olika rättsliga nivåer). Att 

                                                
448 Andra regler kan emellertid stoppa aktiviteten. Se Michanek och Zetterberg (2008), s. 138 med 
hänvisning till MB-kommentaren, s. 2:20 och där angiven rättspraxis för en beskrivning av vilka faktorer 
som har fått betydelse i bedömningar av lokaliseringskravet. 
449 Se mer om detta i Westerlund (1998). 
450 Det är med andra ord nödvändigt att genomföra ett rättsläge för enskilda som överensstämmer med det 
som målregeln avser uppfylla. Utöver materiella regler krävs även regler som innebär att de materiella 
reglerna efterlevs (eller genomdrivs), exempelvis straffsanktioner vid underlåtenhet att vidta viss åtgärd 
eller handlande mot förbud m.m. Se mer om miljömål och dess genomförande kapitel 5 samt Westerlund 
(1997), s. 41-66 och Gipperth (2000). 
451 Gipperth (2000), har formulerat detta som ett s.k. rättsverkanskriterium i samband med teorin om en 
ideal miljökvalitetsnorm. Även regler som tvingar adressater att efterleva regler då detta inte sker 
frivilligt, exempelvis genom sanktioner, ökar möjligheten till uppfyllandet av det uppsatta målet (s.k. 
genomdrivande).  
452 Som beskrivits i kapitel 1 och 2 är det särskilt nödvändigt att säkerställa att hållbara gränser inte 
överskrids när det finns risk för irreversibla skador. Utrotningen av arter och ekosystemprocesser är en 
typiskt irreversibel skada eftersom en art eller viss genuppsättning inte går att återskapa. Se Christensen 
(2000), s. 125, som diskuterar detta i samband med ekologisk effektivitet och exergiåtgång.  
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vertikal integration måste gälla följer vidare av miljörättslig operationaliseringsteori. 
För att operationaliseringen av miljömål med hög grad ska säkerställa att de mål som 
har fastslagits på högre nivåer nås, krävs att normer på lägre nivåer överensstämmer 
med högre. En ändamålsenligt utformad rättslig operationalisering kräver således 
överensstämmelse, mellan olika skalor i den rättsliga regleringen (detta är den s.k. 
vertikala integrationen).453 Det krävs exempelvis en överensstämmelse mellan 
internationell och EU-rättslig och nationell nivå, men även mellan nationell, regional 
och lokal nivå (genom lagar, förordningar och föreskrifter).454 Som beskrivs senare 
måste således även ett decentraliserat beslutsfattande, exempelvis till regional nivå, vara 
i överensstämmelse med regler på högre, exempelvis utfärdade genom EU-rättsliga 
direktiv.455

Att normgivning på lägre nivåer måste vara i överensstämmelse med vad som har 
beslutats på högre nivåer betyder inte alltid att mer långtgående miljömål och regler inte 
kan fastställas på lägre nivåer. Den högre normen kan exempelvis utgöra en 
minimigräns för vilken miljökvalitet som ska uppnås. Exempelvis anger ett flertal av 
EU:s miljödirektiv miniminivåer för medlemsstaternas förpliktelser, så gäller även när 
det gäller skyddet av arter och livsmiljöer.456 Att skydda en art genom att förbjuda jakt 
eller annan påverkan där skyddsregler saknas i habitatdirektivet är således förenligt med 
EU-rätten.457 På samma sätt kan det vara förenligt med målet om bevarande av viltarter 
att ange ett lägre uttag av en art än vad som krävs för bevarandet (exempelvis med 
anledning av önskad tillväxt för att säkerställa födotillgång för en annan art, en 
predator) på den regionala eller lokala nivån. Däremot kan det givetvis uppstå konflikter 
med mångfaldsmålet om arten orsakar skador på andra viktiga biologiska värden 
skyddade enligt EU-rätten (se nedan).  

När det gäller komplexa och dynamiska miljömål som bestäms uppifrån krävs 
emellertid även flexibilitet med utrymme för beslutsfattandet inom hållbara ramar (se 
ovan om ramstyrning) och genom kontinuerlig utvärdering av måluppfyllelse och 
revidering av mål (på delmålsnivån), planer, handlingsregler m.m. Om en art 
exempelvis är skyddad genom EU-rätten och därmed ska skyddas i medlemsstaterna, 
men arten i en medlemsstat varken är sällsynt, hotad eller utgör någon viktig funktion i 
ekosystemen, och kanske rent av kanske förekommer i så stort antal att den gör skada på 
                                                
453 Christensen (2000) uttrycker att reglerna kan systematiseras utifrån en kedja av olika typer av normer 
(reaktörsnormer till situationsrelaterade, flödesrelaterade och sist beteenderelaterade normer). Se 
Christensen (2000), s. 98 samt delstudie B6. 
454 Carlman (2007), uttrycker vidare att mål måste fastställas uppifrån genom en ”stegvis process från 
nationell nivå ner till kommunal eller ännu lägre lokal nivå” enligt det s.k. hierarkikriteriet. Hon skriver 
vidare att när det gäller den svenska fysiska planläggningen, finns inte någon sådan tvingande 
hierarkiordning (se s. 293-294 och 302-307). Som beskrivs mycket kortfattat nedan finns emellertid en 
materiell styrning genom 3 oh 4 kap. MB och det statliga ansvaret för att fastställa riksintressen, mot vilka 
planer inte får strida mot. Länsstyrelsen har dessutom en skyldighet att underkänna sådana beslut om 
planer som strider mot riksintressen. Dessutom finns, som beskrivs i kapitel 6, miljökvalitetsnormer som 
ska genomföras.  
455 Förhållandet mellan olika lagstiftningar och mellan EU-rätten och nationell rätt beskrivs i kapitel 6. 
456 Se som sagt om detta i kapitel 6. 
457 Sådana beslut för dock inte stå i strid med andra EU-regler, såsom frihandelsregler. Se mer om detta i 
kapitel 6.  
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andra komponenter av den biologiska mångfalden, kan det s.k. hierarkikriteriet, som 
anger att mål måste bestämmas uppifrån och följas på alla underliggande nivåer, vara 
kontraproduktivt.458 När den centrala styrningen varken ger utrymme för flexibilitet på 
lägre nivåer och inte heller är tillräckligt adaptiv (d.v.s. anpassad efter den verkliga 
situationen) finns med andra ord stor risk för en icke ändamålsenlig reglering och 
därmed risk för bristandande genomförande av det mål som regleringen avser uppnå.459

I analysen av EU-rättens regler om skydd av arter tydliggörs hur problem till följd av en 
allt för stark central (eller s.k. top-down) styrning utan en adaptiv reglering eller 
planering kopplad till regleringen (och listning i bilagorna) kan uppstå.460  

3.3.4 Planering för genomförande av komplexa och dynamiska 
miljömål 

3.3.4.1 Inledning 

För att öka möjligheterna till ett effektivt genomförande av miljömål krävs olika former 
av genomförandeinstrument som kan omvandla miljömål till regler som kan styra 
enskildas beteenden i en önskad riktning.461 Planeringen kan, som utvecklas nedan, vara 
ett sådant angreppssätt. Om ändamålsenligt utformad kan planering med andra ord vara 
ett angreppssätt för att genomföra mål om biologisk mångfald i samband med jakt, 
d.v.s. uttag av viltarter. En ändamålsenlig planering förutsätter bland annat att 
planeringen utformas efter de ovan givna förutsättningarna som följer av att viltarter är 
en del av komplexa och dynamiska ekosystem. Bland annat krävs att planeringen utgår 
från och omvandlar ekologiska mål och gränsvärden m.m. till olika typer av materiella 
regler (exempelvis uttagsbegränsningar, krav på viltvårdsåtgärder o.s.v.), som innebär 
att den sammanlagda användningen av (eller annan påverkan på) den biologiska 
mångfalden ligger inom långsiktigt hållbara gränser. I de följande avsnitten beskrivs 
inledningsvis vad som avses med planering, vad planering innebär i en rättslig kontext 
samt vilka funktioner en planering kan och bör innehålla för att genomföra komplexa 

                                                
458 Se ovan.  
459 I praktiken kan detta innebära stora praktiska problem och att skyddsåtgärder inte sätts in där de 
behövs allra mest. Det bör exempelvis knappast vara ändamålsenligt om åtgärder sätts in på EU-rättsligt 
skyddade arter som egentligen inte är i behov av detta (för att de inte är hotade eller sårbara i landet) 
enbart p.g.a. att detta krävs enligt direktiven. Om resurserna dessutom är begränsade (vilket är vanligt i 
praktiken) kan detta dessutom innebära att skyddsåtgärder för nationellt hotade eller sårbara eller på annat 
sätt skyddsvärda arter inte vidtas.  
460 Se kapitel 6, särskilt avsnitt 6.5.3.2. Se även kapitel nedan samt kapitel 8 om adaptiv planering.  
461 Utöver materiella regler behövs även s.k. genomdrivanderegler, exempelvis straffsanktioner vid 
underlåtenhet att vidta viss åtgärd eller handlande mot förbud o.s.v. Se mer om detta i Westerlund (1997), 
s. 41-66. 
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och dynamiska miljömål. Avsnittet bygger främst på nationell miljörättslig forskning 
om planering som ett genomförandeinstrument.462  

3.3.4.2 Vad är planering?  

Det finns en omfattande teoribildning om miljö- och naturresursplanering inom olika 
vetenskapliga discipliner.463 Det finns därmed många olika definitioner och ansatser 
som söker beskriva vad planering är eller bör vara.464 Ofta ses planering som en process 
för att fastställa mål och åtgärder som ska eller bör vidtas, eller hindras, för att det 
uppsatta målet ska nås.465 Instrumentet för detta genomförande är då s.k. planer.466 I ett 
miljö- och naturresursperspektiv kan således planeringen syfta till att fastställa olika 
typer av miljömål och hur dessa ska uppnås, exempelvis genom att styra fördelning av 
miljöresurser (exempelvis markyta) mellan olika intressen (exempelvis 
markanvändningsintressen). I en rättslig kontext kräver planering en särskild 
lagstiftningsteknik i jämförelse med traditionell rättslig styrning och kontroll av miljö 
och naturresurser. Ett rättsligt system för planering bör nämligen innebära att 
lagstiftaren kan ange rekvisit som bygger på ett framtida mål eller effekt som i sin tur 
innebär att regler, krav och förbud aktualiseras och genomförs av exempelvis 
bemyndigad myndighet. Det krävs med andra ord inte att en särskild förutsättning ska 
vara uppfylld idag (exempelvis att en miljögräns har överträtts eller verksamhetsutövare 
ansökt om tillstånd eller liknande) för att en myndighet ska vidta åtgärder som kan få 
rättsverkan mot enskilda. Såsom utvecklas nedan kan denna lagstiftningsteknik utgöra 
en brygga mellan miljömål och handlingsregler, och därmed vara ett ändamålsenligt 
angreppssätt för rättslig operationalisering av komplexa och dynamiska miljömål, 
såsom bevarandet av biologisk mångfald.467  

Begreppet planering definieras inte i den svenska rättsordningen även om det finns 
regler för planering.468 Planreglerna i den svenska lagstiftningen har emellertid främst 

                                                
462 Avsnitten nedan bygger framför allt på den teoribildning om rättslig planering för hållbar utveckling 
med utgångspunkt i ekologiska gränser som utvecklats av Westerlund (2003, 2009a, 2009b), Carlman 
(2003, 2005), och Gipperth (1999). Se mer specifika referenser nedan.  
463 Se exempelvis en översiktlig beskrivning av planeringens utveckling i Carlman (2005), s. 165-167. 
464 Se exempelvis Randolf (2004), s. 16, Friedman (1987), s. 18 samt Sinclair et al. (2006), särskilt s. 
555ff. Synonym till planering är förberedelse, organisation, planläggning m.m. 
465 Se exempelvis Kay och Alder (1999), s. 48 och Randolf (2004), s. 16.  
466 Se nästa avsnitt.  
467 Det är just detta som gör angreppssättet till ett oumbärligt instrument för rättsligt genomförandet av 
komplexa och dynamiska miljömål och anledningen till att planering som rättsligt instrument för ett stort 
utrymme i denna del av avhandlingen. Detta kommer att utvecklas nedan i detta kapitel. Dessutom 
analyseras Nya Zeelands plansystem i kapitel 7 och i kapitel 8 kommer att diskuteras hur planering som 
rättsligt instrument bör utformas när det gäller användning av viltresurser givet mångfaldsmålet.  
468 Redan på slutet av 40-talet fanns planlagstiftning för tätbebyggelse, 1947 års byggnadslag (1947:385), 
som även innehöll ett förbud mot icke-planmässig tätbebyggelse som senare kom att utvecklas med nya 
regler och så småningom ersättas med ny lagstiftning. Se mer om utvecklingen samt om den ny gällande 
Plan- och bygglag (2010:900) (nedan PBL) i Westerlund (2003), s. 101-103, Westerlund (2009a), s. 144-
145 och Michanek och Zetterberg (2008), s. 75-78 samt 441-463.  
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karaktären av markanvändningsplanering och kan förenklat delas in i två 
huvudkategorier, den nationella planeringen av mark- och vattenområden (som regleras 
genom miljöbalkens hushållningsbestämmelser och där framför allt riksintressen får 
betydelse) samt den lokala (kommunala) fysiska planeringen (plan- och 
bygglagstiftningen).469 Den nationella planeringen syftar framför allt att styra 
hushållningen av mark- och vattenområden så att den mest ändamålsenliga 
användningen för området inte hindras och den fysiska planeringen syftar framför allt 
till att styra bebyggelse.470 Lagtekniskt är planreglerna i båda fallen främst från-
/avstyrande och det övergripande syftet är därmed att inte hindra att en hållbar 
utveckling nås.471 Det finns således få tillstyrande mekanismer som framtvingar en 
utveckling som är ekologiskt hållbar.472 Dessa planeringsreglers funktion är vidare 
begränsade ur ett ekologiskt, ekosystembaserat hållbarhetsperspektiv, eftersom de 
framför allt syftar att lösa konflikter (genom avvägningar och lämplighetsbedömningar) 
mellan olika markanvändningsintressen, som uppstår på grund av begränsad yta.473  

I denna avhandling kommer inte de gällande planinstrumenten att beskrivas eller 
analyseras.474 Istället avses framför allt rättsliga förutsättningar för planering med ett 
mer holistiskt resurs- och ekosystembaserat perspektiv att diskuteras (med tillämpning 
på viltarter och jakt). Med detta avses en planering som utgår från ekosystemens 
förutsättningar och begränsningar och med hänsyn till att olika delar av ekosystemen är 
sammankopplade genom komplexa, icke-linjära och dynamisk samband.475 För att 
tydliggöra att det här är sådan planering som utgår från resursen och ekosystemen som 
diskuteras används begreppen ekosystembaserad naturresursplanering (eller förkortat 

                                                
469 Det finns även regler om planering i exempelvis förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön och i Lag (1977:439) om kommunal energiplanering. Se om lagen samt dess brister ur ett 
styrnings- och genomförandeperspektiv i Michanek och Zetterberg (2008), s. 462-463. 
470 Exempelvis innehåller miljöbalken regler som avser ge vägledning för hur konflikter mellan olika 
markintressen ska hanteras (”mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov”) 
samt möjligheter till utpekandet av områden av särskilda intressen (och ska då ”så långt som möjligt” 
skyddas) eller som riksintressen, om synnerligen lämpligt för ett visst ändamål (och ska i dessa fall 
skyddas). Se bland annat 3 kap. 1 § och 6 § 2st. MB.  
471 Styrningen är emellertid svag, särskilt när det gäller områden som inte pekats ut som riksintresse. Som 
ett komplement finns emellertid även de särskilda hushållningsbestämmelserna, där områden har pekats 
ut och undantag till skyddet endast får ges om det inte ”påtagligt skadar” de skyddade områdenas värden. 
Se MB 4:1 1st. Den fysiska planeringen (genom plan och bygglagen) ska vidare utformas så att de 
utpekade riskintressena i kapitel 3 och 4 MB tillgodoses. På så sätt finns en åtminstone svag hierarkisk 
styrning i planregleringen, där planer på lägre nivåer ska tillgodose planeringen på den nationella nivån. 
För en mer utförlig beskrivning av gällande planeringsregler hänvisas till Michanek och Zetterberg 
(2008), s. 75-78 samt 441-463, Bengtson (2007), s. 38ff och Pettersson (2008), s. 40-43 samt 215. 
472 Eftersom det även finns ett krav på att kommunerna (som planläggare) ska genomföra riksintressen 
finns en viss tillstyrning (se närmare om begreppen avstyrning och tillstyrning nedan).  
473 Westerlund (2009b), s. 51, uttrycker att problemet med en planering som enbart utgår från ytan och 
inte innehåller någon begränsning för hur stor yta som får användas (exempelvis i procent av landets 
totala yta) riskerar att leda till att alla ytor används och därmed att inte vara förenlig med en ekologiskt 
hållbar utveckling.  
474 För en beskrivning och analys av de svenska planreglerna i samband med vindkraftsutveckling se 
Petterson (2008), s. 27-89.  
475 De nu gällande planeringsreglerna har vidare, förutom koppling till ytan, snarare ett aktörsperspektiv 
(eftersom det är användningen och bebyggelsen som ska styras). Reglerna ska emellertid tolkas mot 
bakgrund av målet om hållbar utveckling, men som Westerlund påpekat (se not ovan) saknas mekanismer 
i lagstiftningen som säkerställer att ekologiska gränser inte överskrids.  
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ekosystembaserad planering eller ekosystemplanering). En ekosystembaserad 
naturresursplanering som dessutom tar hänsyn till att ekosystemen är dynamiska och att 
kunskapen är ofullständig och därmed inkluderar funktioner för att hantera detta 
benämns i det följande för adaptiv ekosystemplanering. Begreppet miljöplanering ses i 
denna avhandling som ett övergripande begrepp som inkluderar olika former av 
planering för uppfyllande av miljömål.476 Miljöplanering kan vidare utformas för att 
hantera ekonomisk och sociala frågor om detta anses önskvärt (och planer kan då även 
ange hur ett visst utvecklingsutrymme ska tillgodoses).477 I den följande texten beskrivs 
vissa teoretiska utgångspunkter avseende adaptiv, ekosystembaserad 
naturresursplanering med särskilt fokus på viltarter och jakt (därav används även 
begreppet viltplanering). I kapitel 8 diskuteras sedan hur ett sådant planeringssystem 
kan eller bör utformas för genomförandet av biologisk mångfald vid uttag av viltarter 
genom jakt.  

3.3.4.3 Planeringens utformning och nivåer 

En rättslig planering kan utformas på många olika sätt och innehålla olika typer av 
planer med olika funktioner (se nedan). Utifrån ett rättsligt genomförande- och 
styrningsperspektiv som denna avhandling utgår ifrån är den rättsligt bindande, 
systematiska och hierarkiska planeringen med utgångspunkt i hållbarhetens gränser som 
diskuterats i tidigare miljörättslig forskning mest intressant att lyfta fram här. En 
planering som utgår från ett systemtänkande där planer kan utformas på olika 
hierarkiska nivåer inom systemet kan vara ett lämpligt angreppssätt för genomförandet 
av ett nationellt mål om bevarande av biologisk mångfald på gen-, art- och 
ekosystemnivå.478 En systematisk planering med utgångspunkt i övergripande, 
nationella planer, kan nämligen utformas för att ge möjligheter till fördjupningar på 
olika nivåer, och därmed utrymme för regionala, lokala och ekosystematiska 
anpassningar eller konkretiseringar, utan att helhetssynen förloras.479 En förutsättning 
för ett ändamålsenligt genomförande är emellertid att planering på lägre nivåer sker 
inom de ramar som anges på högre nivåer, eller annorlunda uttryckt genom att vertikal 
integration verkligen genomförs.480 Detta innebär med andra ord att planer på lägre 
nivåer ska vara förenliga med planer på högre nivåer, som i sin tur måste ligga inom de 
ramar som anges i den lagstiftning som ligger till grund för planeringen.481  

                                                
476 Westerlund använder begreppet miljöplanering för att beskriva den typ av planering som utgör den 
generiska miljölagens huvudinstrument 
477 Planerna kan då ange vilket utrymme för ekonomisk och social utveckling som är möjlig inom den 
ekonomiska hållbarhetens ramar samt hur utrymmet ska användas. Se om det s.k. utvecklingskriteriet i 
Carlman (2003), s. 307-312. Jämför även angreppssättet i den nyzeeländska the Resource Management 
Act där sociala och ekonomiska frågor ska hanteras inom ramen för de ekologiska ramarna, enligt en snäv 
tolkning av lagstiftningens målbestämmelse (se kapitel 7).  
478 Hur många nivåer ett planeringssystem bör innehålla (och hur många nivåer planer kan eller bör 
utformas på), bör förmodligen variera med vilket miljömål som ska genomföras. 
479 Detta är förmodligen nödvändigt i flera olika avseenden givet de olika förutsättningar för bevarandet 
av biologisk mångfald som kan föreligga mellan olika områden, olika ekosystem o.s.v. 
480 Se avsnittet ovan om överensstämmelse mellan nivåer (vertikal integration). 
481 Detta följer alltså av den tidigare beskrivna teorin om rättslig operationalisering av miljömål.  
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Hur många nivåer en systematisk planering bör innehålla bör bland annat bero på vad 
planeringen syftar till att genomföra. Allt för många nivåer kan leda till ineffektivitet 
och motverka adaptivitet (eftersom planering kan vara tidskrävande och kostsamt), 
medan för få nivåer kan ge för lite utrymme för variationer (exempelvis om lokala 
planer inte kan antas) eller för lite styrning (exempelvis om nationella eller regionala 
planer saknas). Om planeringen ska ske inom den administrativa uppbyggnaden som 
gäller i Sverige idag kan planering på nationell, regional och lokal nivå anses 
lämpligt.482 Givet att det här är en planering för genomförande av målet att bevara 
biologisk mångfald som diskuteras är det emellertid intressant att diskutera hur planer 
kan bli mer ekosystemanpassade.483 Exempelvis bör en regional respektive lokal plan 
kunna gälla för delar av ett eller flera län respektive kommuner (exempelvis när ett 
skyddsvärt ekosystem eller en arts utbredningsområde sträcker sig över de 
administrativa gränserna).484 Ett alternativt angreppssätt är att planer efter 
administrativa gränser, kompletteras med krav på samarbete mellan olika myndigheter 
eller andra aktörer.485

3.3.4.4 Planeringens instrument  

Instrumenten för planeringen benämns som ovan beskrivits vanligen för planer. Planer 
kan utformas på många olika sätt och ha olika syften. Vad gäller de problemställningar 
som behandlas här är planer med syftet att genomföra ett visst miljömål av särskilt 
intresse. När syftet är att genomföra ett visst miljömål kan begreppet 
genomförandeplan, som även används i annan miljörättslig forskning (bland annat av 
Westerlund), vara en lämplig benämning (i viss litteratur används även benämningen 
operationell plan).486 Med Westerlunds terminologi bör en genomförandeplans 
övergripande funktion med andra ord vara att genomföra miljömål genom olika former 
av handlingsregler genom att ange skyldigheter och/eller rättigheter utifrån resursens 
och ekosystemets begränsningar (exempelvis genom att ange de sammanlagda 
uttagsrättigheterna för jakt på en viss art utifrån populationsstorlek, artsammansättning, 
genetisk variation eller liknande).487 Sådana planer kan sedan ges olika benämningar 
beroende på vilket miljömål som ska genomföras, vilken resurs som ska förvaltas o.s.v. 

                                                
482 I denna avhandling avses med lokal nivå framför allt olika former av lokala 
viltförvaltningskonstruktioner med stöd i lag, såsom älgförvaltningsområden, viltvårdsområden eller 
liknande (även om det är möjligt att även kommuner ges ansvar för viltplanering). Med central nivå avses 
regering eller Naturvårdsverket och med regional nivå avses länsstyrelserna.  
483 I det förslag till en generisk miljölag utvecklad av Westerlund (2009b), finns också tre hierarkiska 
nivåer för miljöplaneringen.  
484 Bland annat kan olika krav på samarbete mellan län och/eller kommuner på utformning och 
tillämpning av planerna fastställas i nationella eller regionala strategiska planer, exempelvis när 
ekosystemen, arterna eller annat är gränsöverskridande. Se mer om hur detta kan genomföras i kapitel 8. 
485 Se om vilka rättsliga angreppssätt som finns i den nu gällande regleringen i kapitel 6.  
486 Kay och Alder (1999), s. 48 och Westerlund (2009b), s.57, Westerlund (2003), s. 101.  
487 Dessutom ska sådana uttagsrättigheter (eller andra rättigheter eller skyldigheter) fördelas mellan 
enskilda, exempelvis mellan markägare. Fördelningsfrågor diskuteras emellertid inte i denna avhandling. 
Däremot diskuteras nedan om de särskilda implikationer som följer av att planer anger rättigheter och 
skyldigheter för enskilda.  
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Planer som syftar till att genomföra mål om biologisk mångfald i samband med jakt och 
annan viltvård kan lämpligen benämnas viltförvaltningsplaner.488  

Planer kan även antas för att ange mer övergripande målsättningar, riktlinjer och ramar, 
som senare specificeras i genomförandeplaner.489 Sådana övergripande planer benämns 
här för s.k. strategiska alternativt funktionella planer och kan utgöra det första steget i 
planeringsprocessen (och därmed det första steget i den rättsliga operationaliseringen av 
mål, ramar och gränser som sker genom planreglering).490 Utformning av strategiska 
planer kan ske på nationell nivå med övergripande målsättningar för viltförvaltningen i 
landet, eller på lägre nivåer (som då måste vara i överensstämmelse med de nationella 
planerna). För att bidra till ett ekosystematiskt angreppssätt kan strategiska planer antas 
för vissa naturvärdefulla områden, eller för en arts utbredningsområde o.s.v. En plan 
kan även kombinera angreppssätten och således vara både strategisk och operationell.491  

3.3.4.5 Genomförandeplaners innehåll och funktioner 

Givet att genomförandeplaner ska fungera som ett rättsligt instrument för att genomföra 
olika former av miljömål och miljöregler till ett rättsläge som överensstämmer med det 
som avses uppfyllas, måste planer kunna ha rättsverkan både mot myndigheter och även 
direkt mot enskilda (exempelvis genom restriktion eller förbud mot jakt).492 Detta följer 
av det s.k. rättsverkanskriteriet, som utvecklats framför allt av Gipperth (1999) i hennes 
teori om ideala miljökvalitetsnormer och senare tillämpats av Carlman (2003) i 
diskussioner om adaptiv miljöplanering.493 Planer kan i sådana fall ersätta eller 
komplettera de regler som utfärdats genom det rättsliga ramverket och underliggande 

                                                
488 Jämför förvaltningsplaner som anges vara särskilda genomförandeplaner för levande resurser. Dessa 
föreslås som ett komplement till den övergripande markanvändningsplaneringen. I definitionen till 
förslaget till en ny generisk miljöbalk anges att en förvaltningsplan är en ”planreglering som avser 
levande resurser” och att en förvaltningsplan inte behöver ”vara knuten till något avgränsat bestämt 
geografiskt område men får vara det”. Se Westerlund (2009b), s. 55-56 och särskilt (2 §). Där definieras 
även en adaptiv planreglering. Se om detta nedan. 
489 Se om RMA i kapitel 7 som innehåller såväl ett övergripande miljöplaneringssystem som ett 
genomförandesystem. 
490 Kay och Alder (1999), s. 48. 
491 Ett planeringssystem (eller en övergripande plan) för genomförandet av biologisk mångfald kan 
exempelvis behöva innehålla funktionella planer som anger delmål för den biologiska mångfalden 
(tillsammans med exempelvis vägledning eller krav på hur information och kunskap ska tas fram, 
alternativa metod för genomförandet om sådana finns o.s.v.) samt genomförandeplaner med mer specifika 
krav på vilka åtgärder som ska vidtas. Se mer om detta nedan samt i kapitel 8.  
492 För att planer, exempelvis för viltförvaltning, ska kunna göras rättsligt bindande krävs stöd för detta i 
lag. Enligt den grundlagstadgade rättstatligheten måste grunden för den statliga styrningen och 
myndighetsutövningen, som genomförs mot enskilda så att deras handlingsutrymme begränsas, alltid 
finnas i lag (1 kap. 1 § 3 st. RF). Detta gäller för såväl riksdag, regering och myndigheter. Riksdag och 
regering har emellertid, till skillnad från myndigheter, i regeringsformen direkt grundad behörighet att 
besluta om rättsligt bindande regler. RF ger riksdag och regering rätt att i viss utsträckning delegera 
normgivningsmakt till en myndighet, genom s.k. bemyndiganden. Se exempelvis 8 kap. 7 § 4 p och 11 § 
RF avseende bemyndigandet av myndigheter att meddela föreskrifter för jakt och miljöfrågor. För att en 
myndighet ska ha rätt att utfärda planer och regler krävs med andra ord alltid ett bemyndigande. 
493 Detta har beskrivits i tidigare i detta kapitel.  
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förordningar och föreskrifter samt planer för andra syften.494 Om planer ska innehålla 
materiella krav riktade mot enskilda krävs emellertid särskild utformning och hänsyn till 
bland annat rättssäkerhets- och ersättningsfrågor.495 Ett mindre långtgående 
angreppssätt är att utforma planer utan rättsverkan mot enskilda, men med rättsligt 
bindande krav på myndigheter.496 Om planer endast är bindande för myndigheter finns 
dock sett en risk att planerna endast får en svagt styrande effekt (beroende på hur kraven 
i planerna utformas).497 Detta skulle dessutom innebära att planerna inte kan ange regler 
om jakt direkt i planerna, vilket skulle motverka syftet med utformningen av 
viltförvaltningsplaner.  

Plansystemet och planreglerna kan vidare utformas för såväl avstyrning som 
tillstyrning. Med avstyrande eller frånstyrande funktioner eller regler avses att sådan 
användning som inte överensstämmer med planen (och därmed motverka att ändamålet 
nås) hindras.498 Att en plan eller dess regler även är tillstyrande innebär att planen inte 
bara hindrar icke-ändamålsenlig påverkan på måluppfyllelsen utan att den även styr mot 
det uppsatta målet. Exempelvis kan tillstyrande funktioner åstadkommas genom att det i 
lag anges krav på att den beslutsfattande myndigheten (den som också är ansvarig för 
planeringen) ska genomföra mål, delmål, skydd av arter eller områden o.s.v. genom 
planen. När det gäller tillstyrande regler för enskilda kan det exempelvis handla om 
regler som kräver att viltvårdsåtgärder ska vidtas för att främja återställandet av en arts 
gynnsamma bevarandestatus.  
Om planer skulle utformas med rättsverkan för enskilda uppstår även frågan om rättsligt 
bindande planering är att se som normgivning eller som rättstillämpning och vad det bör 
vara. Normgivning beskrivs vanligen som utfärdandet av generella föreskrifter (s.k. 
normbeslut) medan rättstillämpning innebär ett beslutsfattande i det enskilda fallet (s.k. 
förvaltningsbeslut).499 Anledning till att detta är relevant är att dess form, eller rättsliga 

                                                
494 En plan kan ange både materiella som formella regler som behövs för genomförande (inklusive 
genomdrivanderegler om exempelvis tillsyn och liknande) så länge reglerna ligger inom de ramar som 
fastställs i lag och planer på högre nivåer. Vilka regler som är relevanta bör beror på vilket mål som ska 
genomföras och vad som behöver styras (vilken resurs, vilket beteende o.s.v.). Ur ett systemperspektiv 
bör som sagt utgångspunkten vara att planregler utvecklar det rättsläge som skapas genom det rättsliga 
ramverket och därmed säkerställer att en vertikal integration sker (d.v.s. genom fördjupningar). 
Planbestämmelser måste som sagt alltid ha stöd i lag och ligga inom de ramar som anges på högre nivåer. 
495 Detta diskuteras endast översiktligt och principiellt i kapitel 8.  
496 Planerna skulle därmed utgöra förvaltningsbeslut utan myndighetsutövning mot enskilda. Enskilda 
påverkas i så fall indirekt av beslutet, när myndigheter vidtar åtgärder för att genomföra beslutet. Jämför 
diskussion om åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer. Se SOU 2005:113 särskilt, s. 75 och 131-144. 
497 Jämför de nu gällande åtgärdsprogrammen för miljökvalitetsnormer. Åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer, som ej är rättsligt bindande för enskilda, fungerar framför allt som ett samordnande 
dokument för vägledning, information och beslutsunderlag när myndigheter och kommuner ska 
genomdriva redan existerande miljökrav. Se diskussion om detta i SOU 2005:113, s. 75- 76. 
498 Ett exempel på planering med framför allt en avstyrande funktion är planer utfärdade enligt PBL som 
hindrar att områden inte bebyggs på ett sätt som inte stämmer överens med vad som slagits fast i planen. I 
ett område som detaljplanerats för ett visst ändamål, t.ex. kärnkraft, får bygglov inte meddelas för en 
vindkraftsanläggning. Detaljplaner eller områdesbestämmelser styr däremot inte mot att området 
verkligen kommer att användas för det avsedda ändamålet. Reglerna är med andra ord inte utformade för 
att tillstyra att det tänkta ändamålet faktiskt genomförs med få undantag (se ovan). Se mer om detta i 
Michanek och Zetterberg (2008) s. 451 ff. 
499 Gränsdragningen mellan normbeslut och förvaltningsbeslut behandlades utförligt i prop. 1975/76:112 
s. 62. Westerlund (2009s), beskriver skillnaden på så sätt att rättstillämpning innebär att myndigheterna 
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status, innebär olika rättsliga implikationer i den nu gällande rättsordningen.500 Exempel 
på rättsliga implikationer för enskilda är att ett förvaltningsbeslut som rör enskildas 
civila rättigheter och skyldigheter i vissa fall ska kunna överklagas,501 att s.k. gynnande
förvaltningsbeslut som huvudregel inte ska kunna återkallas enligt förvaltningsrättslig 
praxis,502 att dispens från normbeslut inte kan ges i det enskilda fallet om inte sådan rätt 
föreskrivits i föreskrifterna o.s.v.503 Distinktionen mellan förvaltningsbeslut och 
normbeslut är emellertid inte alltid klar (det finns inte heller någon lagstadgad definition 
av de olika beslutsformerna) och det är möjligt att rättsligt bindande planer, 
åtgärdsprogram och liknande kan utgöra en blandning av norm- och 
förvaltningsbeslut.504 Diskussionen här även förts i samband med införandet av rättsligt 
bindande planer med stöd av PBL för den fysiska planeringen.505 I förarbetena till 
antagandet av PBL diskuterades huruvida antaget av planer enligt PBL utgör 
normgivning eller rättstillämpning (d.v.s. förvaltningsbeslut). Lagrådet ansåg att det var 
att betrakta som det senare (trots att kommunala planer inte kan överklagas).506  

                                                                                                                                              
baserar beslut på redan fastlagda normer (förvaltningsbesluten ger därmed inga nya rättigheter eller 
skyldigheter), medan normgivning innebär att myndigheterna ger rättigheter och skyldigheter som inte 
fanns innan (se s. 145-147). De olika formerna av beslutsfattande leder således fram till olika former av 
beslut. 
500 I kap. 8 RF anges att föreskrifter är regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande, att 
de är bindande och att de gäller generellt. Begreppet föreskrift omfattar där alla rättsregler, oavsett vilken 
nivå de utformats på (här används föreskrift för att beteckna just myndigheters normgivning och lag 
används för riksdagens normgivning och förordning för regeringens). För dessa gäller vidare att 
föreskrifter som reglerar förhållandet mellan enskilda och det allmänna alltid ska ha stöd i lag eller i 
förordning (se 8 kap. 3 § och 7 § 4 p. RF).  
501 Se om detta i samband med jakt i kapitel 6.  
502 Exempelvis kan olika former av tillstånd, godkännande och dispenser utgöra s.k. gynnande beslut, 
d.v.s. ett beslut som är till fördel för den enskilde (ett beslut om beviljande om skyddsjakt och dispens 
från art- eller områdesskydd kan utgöra exempel på gynnande förvaltningsbeslut). Sådana beslut får alltså 
enligt rättspraxis som huvudregel inte återkallas, med hänsyn till enskildes rättstrygghet. Detta innebär att 
beslutet har s.k. negativ rättskraft. Detsamma gäller inte för s.k. betungande beslut. Sådana kan ändras 
både till förmån och till nackdel för den enskilde. Denna förvaltningsrättsliga princip beskrivs närmare i 
Darpö (2011), s. 11-13. 
503 Detta följer även av Europakonvention, artikel 6(1), som gäller som svensk rätt sedan 1995 samt av 
EU-rätten. Se om detta i Darpö (2011), s. 21-50 samt i kapitel 6.  
504 För att ge ett exempel på eventuell problematik med att särskilja olika former av beslut åt kan nämnas 
att det i jaktlagstiftning görs skillnad mellan föreskrift och beslut, som emellertid inte kan anses 
överensstämma med skillnaden mellan en generell föreskrift och ett förvaltningsbeslut som just 
beskrivits. Naturvårdsverkat har rätt att ta beslut med stöd av sitt bemyndigande i jaktförordning, bland 
annat i frågor om skyddsjakt. Beslut om skyddsjakt gäller vanligen för ett år, ibland för flera län och ger 
alla, med jakträtt och som uppfyller övriga rättsliga krav, rätt att utföra jakt inom de områden som berörs 
av beslutet. Ett sådant beslut har enligt rättspraxis ansetts ha en sådan generell verkan och omfattning att 
det ska ses som ett normbeslut, och därmed omfattas av 8 kap. RF. Huruvida ett beslut är norm- eller 
förvaltningsbeslut måste enligt domstolen avgöras från fall till fall. Dessutom är det möjligt att ett beslut, 
exempelvis rättsligt bindande planer, åtgärdsprogram och liknande, kan utgöra en blandning av norm- och 
förvaltningsbeslut. Se NJA 2008, s. 376, bland annat med hänvisning till Holmberg et al. (2006), s. 316ff. 
Se även en diskussion om åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer och programmens rättsliga status i 
SOU 2005:113, s. 138. 
505 Gränsdragningen mellan normbeslut och förvaltningsbeslut behandlades i prop. 1975/76:112, s. 62ff.  
506 Westerlund menar att, eftersom RF inte medger att kommuner får utfärda normer avseende egendom, 
är antagandet av kommunala planer för den fysiska planeringen snarare är att betrakta som normgivning 
(Westerlund, 2009a, s. 146). Han benämner vidare rättsligt bindande plan- och byggplaner för 
områdesvisa föreskrifter eftersom de fungerar som författning för det utpekade området. 
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3.3.5 Rättsliga funktioner för adaptiv planering 
(återkopplingsfunktioner) 

3.3.5.1 Inledning  

För att åstadkomma en adaptivitet i en rättslig planering av viltresurser krävs funktioner 
i rätten som innebär anpassning av regler och beslut vid förändring i ekosystem eller vid 
ny kunskap. Som ovan beskrivits är sådana funktioner nödvändiga för att rätten ska 
kunna hantera den ofullständiga kunskapen om ekosystem, sambanden och dynamiken. 
Icke-linjära samband, tröskelvärden m.m. leder till svårigheter att i förväg förutse vilken 
effekt en viss åtgärd (exempelvis jaktuttag) har på arten och inte minst på andra 
ekologiska värden. Den oförutsägbara påverkan på ekosystemen till följd av olika 
former av åtgärder leder i sin tur till ett behov av övervakning och utvärdering av 
måluppfyllelse och därefter nödvändig anpassning av relevanta regler och beslut. För att 
en planering ska vara adaptiv krävs därför särskilda funktioner. Eftersom syftet med 
dessa funktioner är att åstadkomma en återkoppling mellan mål, regler och resultat 
används här begreppet återkopplingsfunktioner.507  

3.3.5.2 Olika typer av återkopplingsfunktioner  

I förslaget till en generisk miljöbalk uttrycks att en miljöplanering som bygger på mål 
och gränser måste innehålla en inbyggd återkopplingsfunktion inom regelsystemet (med 
funktionen självreglering) som i sin tur kräver en koppling till någon aktör.508 Genom 
att planeringen innehåller rättsligt bindande krav på att mål och gränser ska uppnås, kan 
grunden för en sådan självreglering uppstå. Men utöver detta krävs alltså även att en 
aktör (exempelvis en myndighet) tilldelas ansvaret och skyldighet att anpassa planer och 
regler (så att det sammanlagda materiella rättsläget stämmer överens med vad som är 
nödvändigt för att målet eller gränsen ska uppnås).509 Att enbart ange rättsligt bindande 
mål och gränser och peka ut vem som är ansvarig för genomförandet är emellertid inte 
tillräckligt ur ett genomförandeperspektiv, eftersom det ger ett alltför stort utrymme för 
den ansvariga myndigheten att avgöra hur och när miljöövervakning och utvärdering av 

                                                
507 Begreppet används av bland annat av Gipperth (1999), s. 234-236 och av Westerlund (2009b), s. 52. 
Se även om navigeringsregler i Gipperth (1999), s. 256-268.  
508 Se Westerlund (2009b), s. 52. Enligt Westerlund fanns en typ av återkopplingsfunktion i USA redan 
på 70-talet i den lagstiftningen Clean Air Act 1979. Se om lagstiftningen i Gipperth (1999), s. 94-106. 
Teorigrunden för återkopplingsfunktionen som diskuteras i den generiska miljöbalken utgörs enligt 
Westerlund av rättslig operationalisering, rättens funktion och roll i rättsstater, genomförandeunderskott, 
Ashbys lag, Decleris, samt självreglerande system. 
509 I teorin om rättslig operationalisering beskrivs bindande mål- och gränsvärden som navigeringsregler
just eftersom dessa regler som visar (navigerar) vad som ska styras mot (hur regelsystemet och det 
materiella rättsläget ska utformas och förändras för att uppfylla mål och gränser). Se Gipperth (1999), se 
s. 256-269 samt Westerlund (2003), s. 106.  
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måluppfyllelse ska ske.510 Det bör därför finnas kompletterande regler och/eller 
riktlinjer för vad som ska övervakas och utvärderas, hur detta ska ske och ofta o.s.v.511

3.3.5.3 Miljöövervakning, utvärdering och mätbarhet för adaptivitet 

En reglering som skall utgå från eller på något sätt relatera till ekosystemen kräver 
kunskap om ekosystemen eller delar därav, beroende på vad som avses regleras och 
vilket mål som avses uppfyllas. En reglering som syftar till att genomföra ett mål om 
bevarandet av biologisk mångfald bör med andra kräva kunskap om såväl genetisk, art- 
och ekosystemvariation samt sambanden däremellan. Som ovan beskrivits är emellertid 
kunskapen om den biologiska mångfalden bristfällig och även ojämn, vilket kan 
innebära svårigheter med att formulera adekvata delmål och precisa gränser och därmed 
även att styra beslutsfattandet på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till målet.  

Att formulera mer precisa mål och gränser för en ekosystematisk reglering av 
viltresurser utgör inte enbart en grundförutsättning för rättslig operationalisering, utan 
kan även utgöra en viktig grund för miljöövervakning och utvärdering av 
måluppfyllelse, vilket i sin tur är en förutsättning för adaptivitet i regleringen och 
planeringen.512 Givet de ekologiska realiteter som diskuteras i denna avhandling kan 
dock formulering av precisa värden i många avseenden vara problematiska eller till och 
med olämpliga. Av denna anledning har därför målregler och ramar med olika former 
av kompletterande regler för att styra beslutsfattandet diskuterats. Eftersom en styrning 
genom mål och ramar och med få exakta gränsvärden kan innebära svårigheter avseende 
mätbarheten kan det å andra sidan vara problematiskt att både fastställa vad som ska nås 
och i efterhand att utvärdera om målet har uppnåtts. Om vi inte vet vad som ska nås kan 
vi med andra ord inte veta om målet har uppnåtts eller inte, och inte heller veta om det 
materiella rättsläget är ändamålsenligt.513  

                                                
510 Med miljöövervakning avses här en uppskattning av det faktiska tillståndet i miljön med syfte att 
jämföra det med de uppsatta målen. Inventering ses här som en metod för att genomföra 
miljöövervakning. I ett viltsammanhang är begreppet viltövervakning lämpligt att använda. I denna 
avhandling förespråkas dock viltövervakning som även inkluderar andra delar av den biologiska 
mångfalden och det kan därmed vara mer lämpligt att prata om miljöövervakning snarare än 
viltövervakning. Detta diskuteras vidare i kapitel 8. Reglerna i den nu gällande rätten beskrivs i kapitel 6. 
För en beskrivning av begreppet övervakning se även Danell och Bergström (2010), s. 33-49. Här 
uttrycks också övervakning (monitoring) är ett vidare begrepp än inventering och att målen och 
långsiktigheten har betydelse. Inventeringar beskrivs som en metod att ta reda på en viltpopulations 
egenskaper vid en viss tidpunkt (exempel som anges är storlek, täthet, populationssammansättning, 
rumslig fördelning eller arters livsmiljö). Dessutom uttrycks här att den geografiska skalan för 
viltövervakningen måste anpassas till skalan för mål och åtgärder. Se s. 33.  
511 Jämför Gipperth (1999) krav för uppfyllandet av det s.k. miljögränskriteriet, särskilt s. 200-202. 
512 Dessutom måste regleringen eller planer innehålla regler som säkerställer att en återkoppling sker då 
resultatet inte överensstämmer med måluppfyllelsen. Detta diskuteras längre fram i detta kapitel.  
513 För adaptivitet krävs utvärdering av måluppfyllelse för att säkerställa att målet faktiskt nås, liksom för 
anpassning av rättsläget när målet inte uppnås. 
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Genom krav på miljöövervakning och utvärdering bör kunskapen öka över tiden och 
mer precisa värden kunna anges allt eftersom. Under tiden måste alternativa 
angreppssätt väljas. Exempelvis kan olika former av indikatorer för exempelvis ett 
ekosystems hälsa, gynnsam bevarandestatus, god livsmiljö för arten o.s.v. anges i 
bilagor till lagstiftningen. Bland annat anses vissa fågelarter (eller fågelsamhällen), 
utgöra indikatorer på ekosystemens hälsa. Genom krav på övervakning och 
utvärderingar av populationsstorlek, föryngring eller liknande hos vissa indikatorarter 
kan således kostnadseffektiva bedömningar av hela ekosystems hälsa, för gynnsam 
bevarandestatus för en livsmiljö eller liknande uppnås. I nuvarande läge bör en rättslig 
planering med andra ord utgå ifrån att inte allt kan mätas och med säkerhet bestämmas i 
förväg. Rätten bör istället utformas för att bidra till förbättrad kunskap och 
beslutsunderlag som innebär att mer precisa mål och gränser kan fastställas allt 
eftersom. Att förvalta, reglera och planera med adaptivitet är också som tidigare 
beskrivits ett angreppssätt för att öka kunskapen och beslutsunderlag.  

3.3.5.4 Myndighetsansvar och (nationellt) överprövningsansvar 

Eftersom miljöintressen bör företrädas av någon och eftersom utformning såväl som 
anpassning av rättsregler kräver inblandning av en aktör är det som beskrevs kortfattat 
ovan nödvändigt att en eller flera myndigheter (eller andra organ) har juridiskt bindande 
ansvar för genomförandet av miljömål. Genom denna skyldighet skapas även 
adaptivitet, eftersom beslutsfattandet måste anpassas efter det faktiska resultatet när 
miljömålet är bindande och ska genomföras (att formulera att en myndighet bör 
genomföra ett visst mål är med andra ord inte tillräckligt ur ett styrnings- och 
genomförandeperspektiv). För att genomförandet ska bli så ändamålsenlig som möjligt 
bör en allmänt formulerad skyldighet kompletteras med ytterligare bestämmelser om 
vad som innefattas av myndigheternas ansvar avseende miljöövervakning och 
utvärdering.514  

När en rättslig reglering dessutom framför allt består av ramar och målregler med 
delegering av beslutsfattande till regional eller lokal nivå kan behovet av en nationell 
överprövningsmyndighet (exempelvis en central naturvårdsmyndighet såsom 
Naturvårdsverket), anses vara särskilt stor.515 Syftet med en nationell 
överprövningsmyndighet bör vara att säkerställa att miljömål genomförs även när beslut 
tas på regional, lokal eller annan nivå. Inte minst krävs detta vad gäller genomförandet 
av de EU-rättsliga förpliktelserna. En sådan myndighet kan även ha funktionen att 
godkänna planer och lösa konflikter mellan myndigheter.  

                                                
514 Detta sker i den nu gällande rätten bland annat genom förordningar om instruktioner för 
myndigheterna Se om myndighetsansvar för jakt och viltvård i kapitel 6. 
515 Jämför exempelvis länsstyrelserna ansvar att granskning av alla slags planer som antas enligt PBL. 
Dessutom ska länsstyrelsen pröva och underkänna detaljplaner och områdesbestämmelser som antas av 
kommunen under vissa förutsättningar Dessutom har länsstyrelsen en ansvarighet att granska och 
underkänna kommunala beslut som strider mot strandskyddsreglerna (se 19 kap. 3a § MB).  
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3.4 Sammanfattande kommentarer  

Utifrån de ovan beskrivna utgångspunkterna bör, sammanfattningsvis, en rättslig 
reglering för genomförande av komplexa och dynamiska miljömål lämpligen utformas 
genom ett rättsligt bindande ramverk med den övergripande målsättningen och de 
rättsliga grunderna för skapandet av en systematisk och hierarkisk planreglering med 
olika grader av objektivering, säkerhetsmarginaler och adaptivitet. Bland annat bör en 
sådan rättslig reglering och planering vara ekosystematisk och därmed utgå från den 
biologiska mångfalden, ekosystemintegritet, resiliens eller liknande mer holistiska 
målsättningar. För rättslig operationalisering krävs vidare att så specifika gränser som 
möjligt fastställs när så är möjligt. I annat fall bör ramar fastställas och olika former av 
kriterier, legaldefinitioner och liknande användas för att minska riskerna för godtycke i 
beslutsfattandet.  

Givet att planering ska vara ett ändamålsenligt angreppssätt för genomförandet av mål 
om bevarandet av biologisk mångfald, eller andra komplexa och dynamiska 
ekosystemmål, krävs att planeringen utformas just med hänsyn till ekosystemen (och 
med utgångspunkten att det finns gränser som inte bör överträdas).516 Som beskrivits 
ovan bör detta bland annat innebära att fokus flyttas från aktörer till reaktörer och från 
aktivteter till effekter, från ett enarts- till ekosystemperspektiv o.s.v.517 En 
ekosystematisk reglering bör bland annat eftersträva att ange än mer precisa delmål och 
gränser för alla nivåer av den biologiska mångfalden (inom de i lagen angivna ramarna) 
och därmed bidra till ytterligare operationalisering. Avspegling av minimigränser för 
den biologiska mångfaldens långsiktiga hållbarhet är nödvändigt ur ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv. Sådana mål och gränser måste sedan omvandlas till 
handlingsregler, exempelvis genom regler som styr jaktuttag av viltarter (eller annat 
skördande av eller påverkan).518

En ekosystembaserad planering bör som tidigare diskuterats även ta hänsyn till att 
viltresurser (och andra levande resurser) är flöden i såväl rum som tid (genom 
migration, reproduktion, etc.). Detta innebär bland annat att planer som utformas efter 
ekosystemens rumsliga skalor kan vara mer ändamålsenliga (exempelvis kan planer 

                                                
516 En ekosystembaserad naturresursplanering ses här som ett snävare begrepp än vad som vanligen avses 
med en ekosystembaserad förvaltning där även icke-rättsliga åtgärder omfattats (se om detta ovan). 
Ekosystembaserad planering kan därmed beskrivas som en del av en ekosystembaserad förvaltning som i 
sin tur kan utgöra en del av en ekosystemansats i användningen av den biologiska mångfalden resurser (se 
om ekosystemansatsen i kapitel 5). Se om olika former av förvaltnings- och planeringsansatser i Randolf 
(2004). Se exempelvis om landskapsplanering och ekosystembaserad förvaltning, s. 16-52 samt 
viltplanering, s. 555ff.  
517 Som beskrivits ovan skiljer sig detta angreppssätt från den planering som återfinns ibland annat 
miljöbalkens hushållningsbestämmelser samt i plan- och bygglagen, vilka snarast kan benämnas 
markanvändningsplanering. De nu gällande planeringsreglerna har vidare, förutom koppling till ytan, 
snarare ett aktörsperspektiv (eftersom det är användningen och bebyggelsen som ska styras). Reglerna ska 
emellertid tolkas mot bakgrund av målet om hållbar utveckling, men som Westerlund påpekat (se 
referenser ovan) saknas mekanismer i lagstiftningen som säkerställer att ekologiska gränser inte 
överskrids.  
518 Huruvida detta bör ske i en eller flera olika planer diskuteras i kapitel 8. 
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utformas utifrån eller på olika sätt ta hänsyn till artens utbredningsområde, 
avrinningsdistrikt eller annan ekosystematisk utgångspunkt). Detta innebär bland annat 
att en plan inte nödvändigtvis bör gälla för ett i förväg bestämt geografiskt område.519

Att även anta planer som inte gäller för ett förbestämt geografiskt område kan vara 
särskilt ändamålsenligt när det är svårt att på förhand förutse var åtgärder kan 
behövas.520 Vidare är levande resurser beroende av andra resurser liksom vissa 
miljötillstånd, vilket kräver en koppling mellan planeringen av användning av 
viltresurser och annan naturresurs- och markanvändningsreglering. En 
ekosystembaserad planering bör därför inkludera angreppssätt som innebär att den 
samordning som är nödvändig mellan viltplanering och annan planering och reglering 
av markanvändning sker. Krav på samlade bedömningar och samarbete mellan olika 
myndigheter m.m. kan vara nödvändiga vid såväl utformning som tillämpning och 
beslut enligt planerna.  

Ytterligare en förutsättning för att en ekosystembaserad planering ska vara 
ändamålsenlig för att genomföra målet om biologisk mångfald vid uttag av viltarter 
genom jakt är, som ovan nämnts, att den är adaptiv och tar hänsyn till osäkerhet och 
oförutsedda förändringar.521 Genom att göra planering adaptiv blir instrumentet inte 
enbart ett angreppssätt för att planlägga för vad som ska göras, utan även för 
kunskapsökning och förbättring av beslutsunderlag, som i sin tur kan innebära en större 
möjlighet till att faktiskt och önskat resultat blir överensstämmande.522 En adaptiv 
planering accepterar med andra ord att kunskapen är begränsad och inkluderar 
funktioner för utvärdering av resultat och anpassning och återkoppling till dess att mål 
har uppfyllts (och för kontroll att det önskade miljötillståndet även bibehålls när det väl 
har uppfyllts).  

                                                
519 I definitionen till Westerlunds förslag till en ny generisk miljöbalk anges att en förvaltningsplan är en 
”planreglering som avser levande resurser” och att en förvaltningsplan inte behöver ”vara knuten till 
något avgränsat bestämt geografiskt område men får vara det”. Se om förvaltningsplaner för levande 
resurser i Westerlund (2009b), s. 339-344. Detta diskuteras vidare i kapitel 8.  
520 Se diskussion i kapitel 8 om eventuella konflikter med rättsäkerhet för enskilda.  
521 Adaptivitet är som ovan beskrivits ett angreppssätt för att hantera sådana faktorer som har att göra med 
att kunskapen om ekosystemen är ofullständig och att ekosystemen karaktäriseras av icke-linjäritet och 
dynamik som innebär att rättslig omvandling från mål och gränser direkt till enskilda försvåras. 
522 En adaptiv planering bygger således på den ovan beskrivna grundtanken ”learning-by-doing”. 
Friedman (1987) definierar planering som en ”process of applying knowledge to action” (se s. 18). De 
ovan beskrivna teorierna om adaptiv förvaltning har uttrycktes redan på slutet av 70-talet vara en modern 
form av naturresursplanering (så under benämningen ”incremental planning approach”). 
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4 UTVECKLINGEN AV DET RÄTTSLIGA 
SKYDDET AV ARTER OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD VID JAKT  

Detta kapitel  avser att beskriva utvecklingen av det rättsliga skyddet av arter och 
biologisk mångfald vid jakt. Syftet med detta är att visa hur människans syn och 
kunskap på naturen har avspeglats i lagstiftningen över tiden. Kapitlet avser inte att 
beskriva den jakträttsliga utvecklingen i sin helhet. Endast sådana regler och instrument 
som är särskilt relevanta med utgångspunkt i avhandlingens syfte beskrivs mer 
ingående. Även utvecklingen av relevanta regler i miljölagstiftningen såväl som 
instrument i EU-rätten och den internationella rätten beskrivs kortfattat. 

4.1  Inledning  

4.1.1  Människans förhållande till växt- och djurarter över tiden 

Människans relation till växt- och djurarter (eller flora och fauna) har förändrats över 
tiden i, bland annat till följd av att ekonomiska och sociala förhållandena förändrats. Det 
primitiva jägarfolket kan i många fall jämföras med vilken annan predator som helst och 
påverkan på arterna begränsades framför allt till jaktuttaget i sig.523 Jägarna var 
dessutom få i förhållande till bytesdjuren och beroende av arterna för sin överlevnad, 
vilket bör ha inneburit att jaktuttaget oftast inte hotade arternas överlevnad.524 Däremot 
fanns ett annat förhållande mellan människan och arterna i jordbrukssamhällena. I och 
med att jordbrukssamhällena medförde befolkningsökningar och ökad efterfrågan på 
kött och päls, kom även jaktuttagen att öka i omfattning.525 Eftersom 
jordbrukssamhällena inte heller var beroende av arterna för sin överlevnad på samma 
sätt som jägarfolket fanns inte heller samma incitament att hushålla med resurserna. I 
Sverige innebar de tidiga jordbrukssamhällenas jakt att visenten och uroxen utrotades 
och det finns många liknande exempel från andra delar av världen.526  

                                                
523 SOU 1974:81, s. 304.  
524 Det finns olika teorier om jägarfolkets förhållande till arterna. Vissa forskare menar att tidigare 
utrotning av arter framför allt berott på klimatförändringar.  
525 SOU 1974:81, s. 306.  
526 Det finns inga bevis på att det skulle kunna ha varit något annat än just jakten som ledde till att dessa 
två arter utrotades ur den svenska faunan.  
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Det industrialiserade samhället med ekonomisk tillväxt och snabb befolkningsökning 
kom att påverka arterna på ett betydligt mer komplicerat sätt än tidigare samhällen. 
Industrialiseringen innebar inte enbart en större påverkan på arterna genom ökade uttag 
utan även påverkan på arternas livsmiljöer genom utsläpp av olika föroreningar, 
skogsavverkningar och liknande.527 Även om förändringen av livsmiljöerna var den 
faktor som antas ha haft mest dramatiska effekter på arternas överlevnad finns flera 
exempel där jaktuttaget inneburit att arter utrotats. I Sverige utrotades exempelvis 
bävern, vildsvinet och vildrenen och dessutom har de tre klövviltspopulationerna älg, 
kronhjort och rådjur samt de stora rovdjuren varit mycket nära att försvinna till följd av 
överbeskattning genom jakt.528 Ofta var det arter som gav upphov till föda eller intäkter 
(försäljning av skinn och dyl.) eller arter som betraktades som skadearter eller 
konkurrerande arter, exempelvis genom att konkurrera om bytesdjur, som var mest 
utsatta.529  

Allt eftersom, bland annat som en följd av erfarenheterna av de negativa effekterna på 
arterna, kom synen på jakten och arterna att förändras.530 Kunskapen om att arter är en 
naturresurs som måste brukas inom vissa gränser blir allt mer accepterad och nya 
principer för bevarandet av arter utvecklas.531 Exempelvis blir tillämpningen av olika 
typer av förvaltningsmodeller med syfte att uppnå maximal uthållig avkastning av den 
beskattade arten allt mer vanliga.532 Så småningom kommer dock allt fler erfarenheter 
visa att dessa förvaltningsmodeller i många fall är otillräckliga för att förvalta resurserna 
på ett långsiktigt hållbart sätt.533

Synen på arter har således in i nutid framför allt varit produktionsinriktad. Ju mer 
oberoende människan har blivit av arterna för sin överlevnad desto större betydelse har 
dock andra värden fått.534 Jakt anses exempelvis ge upphov till viktiga 
rekreationsvärden.535 Vidare ökar kunskapen om att arten är en del av ett större 
ekologiskt system och att det därför kan finnas ytterligare värden av att bevara arter, 
exempelvis på grund av dess betydelse för upprätthållandet av olika ekosystemtjänster 

                                                
527 SOU 1974:81, s. 307.  
528 SOU 1974:81, s. 306 och prop. 2000/01:57, s. 10. 
529 I Sverige har de stora rovdjuren, räv, mård, hermelin och ekorre jagats för skinnets skull. Jakt efter 
skinn har dock varit relativt obetydlig efter slutet av 1500-talet. Jakten efter elfenben är ett annat exempel 
som bl.a. inneburit att den afrikanska elefanten i stort sett utrotats. Se exempelvis SOU 2005:79, s. 13 och 
SOU 1974:81, s. 306. 
530 SOU 1974:81, s. 307. 
531 SOU 1974:81, s. 307. Se kapitel 4.  
532 Ofta används det engelska begreppet “Maximum Sustainable Yield” (MSY). Se även kapitel 4. 
533 Se exempelvis Walters (1998) och Stergiou (2002) samt kapitel 2 och 4.  
534 En art (eller annan naturresurs) ger upphov till olika typer av värden. Förenklat kan dessa värden delas 
in i s.k. direkta och indirekta brukar- eller användarvärden (instrumentella värden) och s.k. 
existensvärden (icke-användarvärden). Se mer om detta i exempelvis Pearce och Warford (1993), s. 102-
106, Turner et al. (1994), s. 111-114, Tietenberg (2006), s. 14-29. Produktionsvärden faller in under den 
första gruppen. 
535 I Sverige har jaktvärdet uppskattades till 11.192 kr för en genomsnittsjägare år 2005/06. Detta värde 
uppskattades utgöras till 64% av rekreationsvärdet och till 36% av köttvärdet. Se Mattsson, Boman och 
Eriksson (2008).  
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vilka människan har nytta av eller till och med är beroende av för sin överlevnad.536

Dessutom finns numera även bevarandesyften som går utöver det antropocentriska som 
innebär att arter anses ha ett egenvärde (s.k. existensvärde) och därför bör bevaras 
oavsett vilka värden bevarandet medför för människan.537  

4.1.2 Det förändrade synsättet och lagstiftningen 

Dessa olika perspektiv på människans rätt att bruka arter har mer eller mindre även 
avspeglats i lagstiftningen genom regler om jaktens bedrivande, förbud mot jakt på 
vissa arter, generellt skydd av arter, krav på viltvårdsåtgärder och så småningom även 
utvecklingen av olika miljörättsliga principer och krav på bevarande av den biologiska 
mångfalden. Beskrivningen av lagstiftningen i det följande avsnittet visar i huvuddrag 
att de äldre regleringarna varit i stort sett enbart antropocentriska och att det under 
början av 1900-talet, när synen på naturvården förändrades till följd av de negativa 
erfarenheterna av jakten, infördes mer omfattande bevarandeperspektiv. Samma 
huvudsakliga linje kan skönjas i utvecklingen av den internationella rätten. Generellt 
sett visar en jämförelse mellan kunskap om naturmiljön och lagstiftningens utformning 
att det ofta finns en ”rättslig eftersläppning”, d.v.s. att det tar tid att omarbeta och införa 
den nya kunskapen till lag. Redogörelsen av reglerna för skyddet av arter nedan 
fokuserar särskilt på utvecklingen av instrumenten i jaktlagstiftningen eftersom de 
rättsliga rekvisiten för gränssättning för jaktuttag utgör avhandlingens huvudsakliga 
analysobjekt. 

4.2 Bevarandet av jaktbara arter 

Den tidiga rättsliga regleringen av jakt syftade framför allt till att reglera civilrättsliga 
förhållanden. Under mer modern tid infördes dock begränsningar i jakträtten för att 
skydda de nyttiga och/eller jaktbara arterna mot överexploatering. Syftet var då oftast 
att bibehålla tillgång till kött och päls. Regler för att skydda arter som inte gav upphov 
till något värde för människan fanns till en början inte. Dessutom fanns regler som 
syftade till att utrota de arter som betraktades som skadedjur, varav fler än idag är 
utrotningshotade. 

                                                
536 Arters roll för bevarande av ekosystemfunktioner och liknande nyttigheter för människan brukar 
klassificeras som indirekta användarvärden. 
537 Se formulering i 1 kap. 1 § MB samt kapitel 1 och 2. Värdering av sådana existensvärden utgår dock 
fortfarande ifrån människan (exempelvis genom s.k. Contingent Valuation Methods eller liknande 
värderingsmetoder). För en genomgång av olika metoder för värdering av resurser utan (helt eller delvis) 
marknadspriser, se exempelvis Pearce och Warford (1993), s. 97-144 Turner et al. (1994), s. 114-128, 
Tietenberg (2006), s. 33-55. 
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4.2.1 Jakträtten och kontrollen av ”skadearter”  

Regler om jakt fanns i de olika landskapslagarna redan på medeltiden. De första 
nedskrivna reglerna om jakt i svensk historia var landskapslagarna från tolv- och 
trettonhundratalet.538 Före dessa urkunder var jakten antagligen fri för var och en.539 De 
äldre landskapslagarna knöt jakträtten till markägandet, vilket innebar att jakt på andra 
markområden än de egna som huvudregel var förbjuden. Dock fick markägare tåla 
inskränkningar i varierande grad i de olika landskapen.540 Exempelvis fick vissa s.k. 
skadearter jagas var som helst. Syftet var att minska skador och minska konkurrensen 
om bytesdjuren.541 År 1351 utfärdade Magnus Eriksson en gemensam landslag som 
ersatte de äldre landskapslagarna.542 Även denna lag gav jakträtten till markägarna.543

Dock infördes ytterligare inskränkningar i jakträtten. Vissa områden och arter 
undantogs från jakträtten till förmån för kungen. Genom Kristoffers landslag av 1422 
återgavs dock rätten att jaga älg till allmogen i ett flertal län.544  

På 1400-talet återfick även adeln rätten att jaga högvilt på egen mark men under 1500- 
och 1600-talet införde Vasakungarna återigen förbud mot att fälla kronhjort och 
rådjur.545 Gustav II Adolf stadga av 1617 gav dock adeln rätten att jaga högvilt, och 
även fågel, på egen mark, men även på allmänningar där ”deras hemman ägde lotter”.546

Genom 1647 års jaktstadga fick markägare tillhörande övriga (icke-privilegierade) 
samhällsgrupper en ännu mer begränsad jakträtt.547 Böndernas jakträtt försvann dock 
helt i och med antagandet av 1664 års jaktstadga.548 Under 1600-talet ökades samtidigt 
antalet skadedjur som fick jagas fritt (lodjur, mård, samt duvhök, glada och “liknande 
fåglar”) och dessutom infördes ett avgiftssystem där skottpengar betalades ut för vissa 
rovdjur.549 Syftet var att minska antalet rovdjur och dess skador på tamdjur och jaktbart 
vilt.550 Lagändringarna och avgiftssystemet innebar att antalet rovdjur minskade kraftigt 
och många av de jaktbara arterna ökade.551  

Inte förrän 70 år senare, år 1734, antogs nya regler om jakten. Vad gäller jakträtten var 
den nya lagen inte särskilt reformerande, de flesta regler från 1664 års jaktstadga 
                                                
538 SOU 1983:21, s. 81 
539 Ljungman och Stjernquist (1970), s. 113. Dock fanns troligtvis muntliga regler om jaktens bedrivande 
i byarna. Bl.a. förekom större organiserade jakter av de stora rovdjuren där deltagandet i jakten var en 
allmän skyldighet. Se SOU 1983:21, s. 73. 
540 SOU 1983:21, s. 81 
541 Mykrä et al. (2005a), p. 285. 
542 Mykrä et al. (2005a), s. 285 och SOU 1983:21, s. 81.  
543 Mykrä et al. (2005a), p. 285.  
544 I första hand i Dalsland, Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland och senare även till övre 
Norrland och Finland, med undantag för Åland. SOU 1983:21, s. 81. 
545 SOU 1983:21, s. 81. 
546 SOU 1983:21, s. 81. 
547 Bönderna fick nu enbart rätt att ”snara småvilt” och skärgårdsbefolkningen rätt att fånga sjöfågel. SOU 
1983:21, s. 81..  
548 SOU 1983:21, s. 81.  
549 Mykrä et al. (2005a), p. 285. Även detta reglerades i jaktstadgorna från 1647 och 1664.  
550 Sandberg (2001), p. 37-38.  
551 Sandberg (2001), p. 37-38. 



105

förblev.552 Däremot ökade 1734 års lag antalet skadedjur och rödräven adderades till 
avgiftssystemet.553 1741 infördes även skottpeng på alla skadefåglar. Under slutet av 
1700-talet och under 1800-talet stärktes dock markägarnas ställning. Adelns privilegier 
avskaffades och jakträtten gavs åter till markägare 1789.554 Dessa jaktlagar tillät jakt 
utan begränsningar, vilket resulterade i ett jaktuttag långt över de nivåer som krävs för 
arternas fortlevnad.555 Under denna tidsperiod skapade samtidigt vapenteknikens 
utveckling förutsättningar för ökad jakt.556 Dessa faktorer ledde till att flera viltarter var 
mycket nära att utrotas.557

4.2.2 Skyddet av ”nyttiga” arter 

1808 infördes återigen en ny jaktstadga som bekräftade utvidgandet av jakträtterna.558

Erfarenheterna med de utvidgade jakträttigheterna på arternas bestånd medförde även 
att bestämmelser för skydd av vissa viltarter infördes i den nya stadgan.559 Bl.a. infördes 
fridlysningstider, längden bestämdes framför allt utifrån biologiska grunder och 
anpassades även efter artrikedomen på olika orter.560 Fridlysningen var vid denna 
tidpunkt det huvudsakliga instrumentet för att skydda arter. Under de tidsperioder som 
fridlysning ej gällde, var jakträttsinnehavaren fri att bestämma omfattningen av 
jakten.561 Dessutom omfattade fridlysningen vid denna tidpunkt enbart sådana viltarter 
som ansågs ”nyttiga”, andra arter fick fortfarande jagas fritt året runt.562 Fridlysningen 
omfattade dock inte bara artindividen i sig utan även ägg och bon.563 Införandet av 
fredningstiderna gav dock inte ett tillräckligt effektivt skydd.564  

                                                
552 SOU 1983:21, s. 81. 
553 Mykrä et al. (2005a), p. 285. 
554 SOU 1983:21, s. 82 och Mykrä et al. (2005b), s. 283. 
555 Haglund (1980), s. 287 och SOU 1983:21, s. 84. 
556 SOU 1983:21, s. 74.  
557 I norra och södra Sverige var älgen helt utrotad och i mellersta Sverige fanns endast en ytterst liten del 
av älgstammen kvar. Rådjuret utrotades i hela Sverige, med undantag för ett par få gods i södra Skåne, 
kronhjorten och dovhjorten följde samma utveckling och vildsvinet utrotades helt och hållet. Även 
populationerna av de stora rovdjuren fortsatte att minska. Se SOU 1983:21, s. 74-15, prop. 2001/01:57, s. 
11-23 samt SOU 2007:89. s. 77-168.  
558 Kungen bibehöll dock ensamrätt till jakt inom särskilda områden, vilka dock minskades något i 
omfång. SOU 1983:21, s. 82 och Mykrä et al. (2005b), s. 283. 
559 Haglund (1980), s. 287.  
560 För ett flertal arter infördes fredningstid mellan den 15 mars och den 1 augusti och för älg, hjort och 
rådjur infördes ett tio år långt jaktförbud (med undantag för jakt inom jaktparker). När jakt på älg åter 
tilläts begränsades den i tid. Se jaktstadgan, artikel 12 samt SOU 1983:21, s. 85, Haglund (1980), s. 287 
och Bergström et al. (1992). 
561 SOU 1936:38, s. 78.  
562 Jakten av de ”nyttiga” viltarterna delades vidare in i ”stora” och ”lilla” jakten. Den stora omfattades av 
alla hjortdjuren och svan. Till den lilla hörde bl.a. tjäder, orre, järpe, ripa, rapphöna, gräsand, alla vadare 
och skogshare. SOU 1983:21, s. 85. 
563 Inte heller fick ungar och bon från havs- och sjöfåglar tas eller förstöras före den 10 juli eller från 
annat nyttigt vilt före den 10 augusti (13 § jaktstadgan).  
564 Flera arters populationsnivåer hade hunnit bli för låga när fredningstiderna infördes. Dessutom var 
fridlysningsperioderna ofta för korta och för få arter omfattades av skyddet för att långsiktigt effektiva 
resultat skulle uppnås. Se Haglund, (1980), s. 287.
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Under slutet av 1800-talet antogs därför nya jaktstadgor (1864 års jaktstadga som senare 
ersattes av ny stadga 1879), vilka bl.a. förkortade de befintliga jakttiderna och införde 
fredningstider för fler viltarter.565 Vissa arter fridlyses helt (tillsvidare), men 
utgångspunkten var att arterna fick jagas så länge inte annat var angivet.566 Rovdjuren 
räknades fortfarande som skadedjur och fick jagas även på annans mark och behållas av 
den som fällt djuret.567 I 12 § jaktstadgan infördes även en möjlighet till anpassning av 
fredningstiderna, nationellt eller regionalt, utifrån erfarenheter och behov. Det var dock 
förbehållet kungen att särskilt förordna om sådana ändringar.568 Fridlysningstiderna för 
arterna och av vissa områden kom att ändras vid åtskilliga tillfällen och de kom sedan 
att justeras på en årlig basis i en särskild författning.569 Trots möjligheten till anpassning 
förblev jakttiderna i flera fall för vida för att ge långsiktiga resultat på arternas 
återhämtning.570  

I början av 1900-talet antogs även internationella konventioner för att skydda vissa 
arter. Även dessa konventioner gav skydd åt olika typer av ”nyttiga arter”, d.v.s. sådana 
arter som var av ekonomiskt intresse. Exempelvis kan nämnas 1902 års konvention 
angående skydd av för åkerbruket nyttiga fåglar som antogs av tolv europeiska stater 
för skydd av fåglar nyttiga för jordbruket. Konventionerna gav enbart skydd till sådana 
fågelarter som fungerade som skydd mot vissa skadeinsekter.571 Att artskyddet inte var 
syftet med konventionen framgår även tydligt av den andra bilagan som listade arter 
som inte ansågs skyddsvärda, d.v.s. ”skadliga” arter, såsom hök, falk och pelikan. 
Många av dessa arter är idag utrotningshotade.  

4.3 Jaktvård och bevarandet av viltarterna 

Så småningom blir hänsynen till naturvården i jaktlagstiftningen mer omfattande, vilket 
bland annat visar sig i att fredningsinstrumentet utvidgas både i tid och i antal arter och 

                                                
565 De arter som omfattades, och tiderna, angavs i 12 § i Jaktstadgan. Skogshare, bäver, ejder och 
beckasiner fredades genom 1864 års jaktstadga och morkulla samt samtliga simänder genom 1879 års 
jaktstadga. Se även SOU 1983:21, s. 85. En ändring av fridlysningstiderna skedde redan 1869.  
566 Några andra viktiga lagändringar var de försäljnings- och transportförbud för fredat vilt som infördes 
med syftet att motverka illegal jakt samt borttagandet av rätten att förfölja och döda djur som inte redan 
fallit. Se om detta i Haglund (1980), s. 288. 
567 Se 9-11 §§ i Jaktstadgan. 11 § angav att björn, varg, lo, järv, räv, mård, utter, själ, örn berguv, hök och 
falk räknas som skadedjur.  
568 Se SOU 1974:81, s. 318.  
569 För att fridlysningen skulle bli överblickbar fick domänstyrelsen i uppdrag att i april varje år införa i 
Svensk författningssamling en sammanfattad redogörelse för berörda bestämmelser.  
570 Haglund (1980), s. 296.  
571 150 fågelarter listades i en särskild bilaga.  
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att krav på jaktvård infördes i lagstiftningen.572 Jakten kom således att i allt större 
omfattning styras även av offentligrättsliga regler om hur och när jakten fick ske.  

4.3.1 Ökade krav på naturvårdshänsyn i jaktlagstiftningen

Under 1900-talet kom jaktlagstiftningen i stor utsträckning att reformeras både vad 
gäller målsättningar och struktur. 1900-talets jaktlagstiftning knyter liksom tidigare 
lagar jakträtten till markägandet. Emellertid inskränktes markägares fria förfoganderätt 
till förmån för det allmänna intresset i större utsträckning än tidigare lagar.573 I den nya 
jaktlagstiftningen infördes bl.a. regler om förbud mot olämpliga fångst- och jaktmetoder 
samt möjligheter till sammanslutningar av jaktmarker genom enhälliga beslut.574 Trots 
en viss ökad hänsyn till naturskyddet i den nya jaktlagstiftningen fortsatte dock många 
av viltpopulationerna att utarmas. Särskilt av denna anledning ansågs det efterhand 
återigen föreligga behov av ny jaktlagstiftning.575 Betydande omarbetning skedde 1927 
och 1931 utarbetades två motioner som kom att få stor betydelse för den följande 
jaktlagstiftningen.576  

1936 lades en utredning fram och förslag till ny lagstiftning kom genom proposition till 
riksdagen 1938. Samma år antogs en ny jaktlagstiftning med liknande struktur som 
1912 års lag.577 Jakträtten var liksom tidigare lagstiftning enligt huvudregeln knuten till 
fastigheten och enligt utredningen anses markägare ha rätt att ”tillgodogöra sig det på 
den ifrågavarande marken befintliga villebrådet”.578 Dock inskränktes jakträtten 
ytterligare och ett flertal förändringar infördes med anledningen av naturvårdshänsyn, 
bl.a. genom krav på jaktvård och modernisering av de tidigare gällande förbuden mot 
alltför effektiva fångstmetoder.579 Lagstiftningen fick även regler om tvångsjakt på 

                                                
572 Studier visar att de rättsliga instrumenten har effekt, åtminstone på de jaktbara arterna. Exempelvis 
vänder trenden för klövviltstammarna upp under 1920- och 30-talen efter införandet av begränsningar av 
uttaget. 
573 Se SOU 1936:38, s. 64. 1912 års jaktlagstiftning delades upp i en jaktlag, där de civilrättsliga frågorna 
såsom vem som får jaga och var jakt får ske reglerades, och en jaktstadga, där de administrativa frågorna 
såsom när och hur jakt får ske reglerades. 
574 I övrigt öppnades kronans jakträtt delvis upp för privata personer och ett krav på ett avstånd på högst 
100 meter för rätten att ta tillvara på fallet vilt på främmande mark införs. Se mer om detta i Haglund 
(1980), s. 296.  
575 Prop. 1938:46, s. 17. Redan under 20-talet uppmärksammades jaktlagstiftningens problematik med 
bevarandet av viltarter. Dessutom diskuterades problematiken med den rättsliga regleringen av 
migrerande arter. Som exempel kan nämnas att det 1922 bildades ett internationellt fågelskyddsråd 
(IUBP) och 1924 togs förslag upp om enhetliga jaktbestämmelser till skydd av flyttande fåglar inom 
Norden (dock enbart de jaktbara) på den tredje Nordiska Jägarkongressen i Helsingfors. Se mer om detta i 
Haglund, B. (1980), s. 343. 
576 Haglund (1980), s. 294.  
577 De civilrättsliga frågorna reglerades i lagen (1938:274) om rätt till jakt och de administrativa frågorna i 
jakttidsförordningen (1976:432).  
578 2 § 1938 års jaktlag uttrycker att ”jakträtt tillkomme, där ej annorledes stadgas i denna lag, envar 
jordägare å honom tillhörigt område”.  
579 Djurskyddsbestämmelserna infördes i jaktstadgan. Se om detta i Ljungman och Stjernquist (1970), s. 
116. 
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sådana arter som blivit så omfattande i populationsstorleken att de ansågs vålla avsevärd 
skada.580 Syftet var framför allt att reglera konflikten mellan bevarandet av viltarterna 
och ekonomiska skador på skog och odlingar när viltpopulationen hade blivit så stor att 
den ”normala beskattningen” genom jakt inte förmådde hålla ned antalet till en ”skälig 
nivå”.581

En annan viktig förändring ur naturvårdssynpunkt var att jaktlagstiftningen nu kom att 
omfatta alla vilda däggdjur och fåglar (s.k. villebråd) och inte enbart jaktbara arter.582

Jakträtten utvidgades således med avseende på objektet i jämförelse med tidigare 
gällande rätt.583 Motivet till ändringen var att en jakträtt som omfattade allt villebråd 
ansågs ligga i linje med de, för den tiden, moderna principer om att ”inga arter är helt 
betydelselösa ur jakt- eller naturvårdsynpunkt” och att det är människans plikt att ”icke 
allt för mycket rubba jämvikten i naturen”.584

4.3.2 Jaktvårdskrav 

I 1938 års jaktlag föreskrevs som ovan nämnts en förpliktelse för jakträttsinnehavare att 
bedriva jaktvård och ägare av särskilda fastigheter gavs även rätt att bilda 
jaktvårdsområden för att främja jaktvården.585 Bakgrunden till införandet av 
jaktvårdsförpliktelsen var att många av viltpopulationerna visade tecken på fortgående 
utarmning p.g.a. allt för intensiv jakt under de perioder som jakten var fri.586 Behov av 
ett komplement till fridlysningsinstrumenten ansågs föreligga för att säkerställa arternas 
fortlevnad.587 Bevarandet av ett artrikt och livskraftigt artbestånd ansågs ge upphov till 
ideella och materiella värden för hela samhället som kunde motivera en sådan 
inskränkning i jakträtten.588 Att bedriva jaktvård innebar enligt 1 § 2st 1938 års lag att 
jakträttsinnehavaren; 

                                                
580 Bestämmelsen återfanns i 24 §, 1938 års jaktlag som gav länsstyrelsen befogenhet att ålägga 
jakträttsinnehavare att bedriva jaktvård med syfte att minska olägenheter genom att förebygga viltskador 
till följd av ett alltför stort viltbestånd. Om jakträttsinnehavaren inte vidtog åtgärder skulle länsstyrelsen 
förordna om lämpliga personer.  
581 SOU 1936:38, s. 103 och prop. 1938:46, s. 38-40. 
582 1 § 1 st. 1938 års jaktlag.  
583 Prop. 1938:46, s. 38-40 och 90. Se om den gällande rättsliga definitionen av jakt i kapitel 5.  
584 Bouveng, G.A./Seth., P. (1945), s. 32. Dock omfattades inga andra klasser av djurarter än däggdjur 
och fåglar. Se SOU 1936:38, s. 109 och prop. 1938:46 s. 90-91 för en diskussion om problematiken med 
den utvidgade jakträtten vad gäller intrång, olovlig jakt, bevakningskostnader, straffrättsliga konsekvenser 
m.m.  
585 Se om reglerna om jaktvårdsområden i 1938 års jaktlagstiftning i Haglund (1980), s. 295. 
586 Under de tidsperioder som fridlysning ej gällde var jakträttsinnehavaren fri att bestämma omfattningen 
av jakten. Erfarenheterna visade att jakten ofta var så intensiv under dessa perioder att arterna i stort sett 
var utrotade vid fridlysningsperiodens början. SOU 1936:38, s. 63 och 78 samt prop. 1938:46, s. 20. 
587 Det bör dock tilläggas att även äldre lagstiftning innehöll sporadiska bestämmelser om viltvård. 
Sådana fanns redan i landskapslagarna samt landslagarna från 1300-talets mitt. Dessa bestämmelser syftar 
framför allt till att skydda sådant vilt som var intressant ur ett födoperspektiv. Se SOU 1983:21, s. 89. 
588 Prop. 1938:46, s. 20. 
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 ”bör genom ändamålsenlig och efter tillgången på villebråd lämpad 
jakt även som, där så lämpligen kan ske, genom åtgärder för 
villebrådets skydd och förkovran sörja för bevarandet av ett artrikt och 
livskraftigt villebrådsbestånd (jaktvård)”.589

Jaktvårdsbestämmelsen innebar således att jakträttsinnehavaren inte enbart hade en rätt 
att beskatta vilt utan även en förpliktelse att sörja för arternas fortlevnad.590

Förpliktelsen innebar i första hand att jakträttsinnehavaren skulle anpassa sin jakt, så att 
viltarternas fortlevnad inte äventyrades, genom att bedriva en jakt som var
ändamålsenlig och lämpad med avseende på tillgången på de jaktbara arterna. Det 
handlade således om en negativ förpliktelse i den bemärkelsen att jakten inte fick 
bedrivas på ett visst sätt. I 1938 års jaktlag fanns inte heller någon legaldefinition av
jakt vilket försvårade tolkningen av jaktvårdförpliktelsens innebörd.591 I förarbetena till 
jaktlagen framhölls att vad som enligt allmänt språkbruk räknades som jakt skulle gälla 
och att det inte fanns någon avsikt att förändra vad som därav gällt enligt tidigare 
lagstiftningar.592 Eftersom det hade funnits tveksamheter om huruvida jaktbegreppet i 
1912 års lagstiftning omfattade rätten till ungar, bon och ägg lades en sådan formulering 
till i lagtexten.593  

Utöver kravet på ändamålsenlig jakt ingick ytterligare ett krav i jaktvårdsförpliktelsen, 
nämligen ett krav på att jakträttsinnehavaren även borde vidta särskilda stödåtgärder för 
att arterna skulle bevaras i artrika och livskraftiga bestånd. Detta krav gällde emellertid 
enbart i sådana områden där det med hänsyn till natur och andra förhållanden kunde 
anses vara lämpligt att vidta åtgärder för arternas skydd och fortlevnad.594 Det handlade 
således om en positiv förpliktelse som blev gällande i vissa situationer.595 I motiven 
uttrycktes att inskränkningen i den enskilda markägarens rätt att jakträttsligt förfoga 
över sin mark inte skulle bli större än vad som var nödvändigt för att nå syftet med 
bestämmelsen, d.v.s. att bevara viltpopulationerna.596 I betänkandet togs buskröjning, 
skyddsplantering och foderväxtplantering upp som exempel på åtgärder som 
jakträttsinnehavaren kunde förpliktigas att vidta enligt bestämmelsen.597 Vidare 
diskuterades ett fastställande av en miniareal för jaktvårdsförpliktelsens tillämpning 
som ett medel för att neutralisera ofördelaktiga konsekvenser för jakträttsinnehavare 

                                                
589 Enligt 1 § 3 st var dock jakträttsinnehavarens skyldighet att bedriva jaktvård begränsad med hänsyn till 
andra näringar, i första hand till jordbrukets och skogsbrukets intressen. 
590 SOU 1936:38, s. 64 och prop. 1938:46, s. 20.  
591 Den som har jakträtt enligt 1 § 1st. 1938 års jaktlag har rätt att ”…jaga samt döda eller fånga vilda 
däggdjur och fåglar samt deras ungar ävensom tillägna sig sådana fåglars bon och ägg”.  
592 Enligt lagrådet ansågs en legaldefinition vara överflödig eftersom den allmänna uppfattningen om vad 
som räknas som jakt överensstämde med vad lagen åsyftade att begreppet skulle omfatta (prop. 1938:46, 
s.90). Även problematiken med att utforma en definition som täcker in alla möjliga gränsfall togs upp och 
det uttalades att detta bättre skulle avgöras av rättstillämparen (prop. 1938:46, s. 90).  
593 Prop. 1938:46, s. 90. För en mer utförlig diskussion om vad som räknas som jakt eller inte enligt 1938 
års lag se SOU 1936:38, s. 109-110 och Bouveng, G.A./Seth., P. (1945), s. 26. 
594 SOU 1936:38, s. 64 och prop. 1938:46, s. 20.  
595 Tidigare har enbart funnits offentligrättsliga bestämmelser av prohibitiv natur i jaktlagstiftningen.
596 Prop. 1938:46, s. 20.  
597 SOU 1936:38, s. 64. 
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med små arealer, men såväl sedvanor samt praktiska skäl (ersättningsfrågor m.m.) och 
ekologiska skäl (arters olika näringsbehov samt olika naturförhållanden på olika orter) 
togs upp som motiv för att ej fastslå en minimiareal i lag.598 Det bör också poängteras 
att det inte kopplades några sanktioner och rättsliga möjligheter till genomförande vid 
försummelse att följa jaktvårdsförpliktelsen.599  

Införandet av jaktvårdskravet, som var en reaktion på de negativa erfarenheterna av den 
fria jakten, innebar således att jakt inte längre kunde bedrivas i hur stor omfattning som 
helst, även under de tider eller i de områden då fridlysning inte gällde. Förpliktelsen 
blev således ett komplement till fridlysningsinstrumentet. I betänkandet angavs att 
jaktvårdsförpliktelsen inte kunde ersätta fridlysningsinstrumenten eftersom behovet av 
fridlysningstider beror på ett flertal faktorer, de flesta av biologisk karaktär, som inte 
kunde förväntas bedömas av den enskilde jakträttsinnehavaren.600 Dessutom 
uppmärksammades att artbestånden även påverkades av andra aktiviteter än jakt samt 
att fridlysning av andra arter än jaktbara, inklusive sådana arter som kan betraktas som 
skadliga, kunde vara motiverade av bland annat naturvårdsintressen.601 Behovet av 
fridlysningsinstrumentet ansågs därför kvarstå och det ansågs vidare vara att lämpligt att 
en myndighet tog sådana beslut.602  

Även om den mer långtgående jaktvårdsförpliktelsen enbart gällde för vissa jaktmarker 
var tanken bakom införandet av förpliktelsen att den även skulle komma andra arter än 
jaktbara arter till godo och därmed vara ett hjälpmedel för att skapa ett art- och 
individrikare djurliv.603 Kravet på ”ett artrikt och livskraftigt villebrådsbestånd” bör ha 
inneburit att jaktvården inte fick bedrivs på ett sådant sätt att vissa arter gynnades på 
andras bekostnad. I betänkandet uttalades att jaktvården i och för sig kunde ha olika 
mål, syftet kunde antingen vara att bibehålla den ”naturliga jämvikten” mellan olika 
arter eller att gynna arter som var intressanta ur jaktsynpunkt.604 Emellertid uttalades 
vidare att oavsett vilket mål jaktvården hade kunde de jaktbara arterna vara beroende av 
arter som var indifferenta ur jaktsynpunkt.605 Ansvaret för bedömningen om hur 
jaktvårdsarbetet skulle utföras, inklusive beslut om förekomsten av en viss art var 
intressant ur jaktvårdssynpunkt eller inte, borde, till skillnad från beslut av 

                                                
598 Istället ändras kravet på enhällighet för bildande av jaktvårdsområden i 1912 års jaktlag till ett krav på 
majoritet för bildandet av sådana områden (SOU 1936:38, s. 65 och prop. 1938:46, s.21-27). I betänkande 
ges förslag på 2/3 majoritet, men kravet höjs till 4/5 majoritet av departementschefen. 
599 Jaktvårdsförpliktelsen var dock även utformad med ordalydelsen bör och inte skall. I propositionen 
talades dock om en förpliktelse och inte en rekommendation (se prop. 1938:46, s. 17-21 och 43-45). 
Lagrådet menade dock att bestämmelsen inte kan ses som annat än ”råd och anvisningar” (prop. 1938:46, 
s. 91). Bestämmelsen ansågs dock även ha en viktig funktion genom att påverka opinionen i eftersträvad 
riktning (prop. 1938:46, s. 2-3 och 17-18). 
600 SOU 1936:38, s. 78. 
601 SOU 1936:38, s. 78 och prop. 1938:46, s.2. 
602 SOU 1936:38, s. 78.  
603 SOU 1936:38, s. 64.  
604 SOU 1936:38, s. 109. Frågan är dock vad som är en ”naturlig jämvikt”. Då var dock ekosystemen 
antagligen betydlig mindre påverkade än dagens ekosystem. Man talar vidare endast om att bibehålla och 
inte om att återskapa den naturliga jämvikten.  
605 Exemplet visar på att det fanns insikt om samspelet mellan arter och att detta får konsekvens för 
jakten. 



111

fridlysningstider, ligga hos jakträttsinnehavaren enligt motiven.606 Både lagtext och 
motiv visar således att det redan vid införandet av den gamla jaktlagen 1938 fanns en 
för den tiden relativt långtgående naturvårdshänsyn i jaktlagstiftningen.

4.4  Skydd av djur- och växtarter  

Under den andra delen av 1900-talet utvecklades instrument för arters bevarande även i 
andra lagstiftningar. En särskild lag för skyddet av naturen, naturskyddslagen (1952), 
antogs och ersattes senare av naturvårdslagen (1964) och så småningom av den nu 
gällande miljöbalken. En viktig ändring i jaktlagstiftningen under denna tidsperiod var 
ändringen i 1967 års jaktstadga då alla däggdjur och fåglar fredades. Förändringen var 
särskilt viktig principiellt eftersom det nu krävdes tillstånd för att jakt skulle kunna 
bedrivas. 

4.4.1 Begränsning av allemansrätten för skydd av sällsynta djur- och 
växtarter 

Parallellt med utvecklingen av olika typer av offentligrättsliga regler för bevarandet av 
arter i jaktlagstiftningen har flertalet naturskyddsinstrument utvecklats i annan 
lagstiftning. Den första naturskyddslagstiftningen i Sverige infördes redan i början av 
1900-talet då lagen angående naturminnesmärken samt lagen om nationalparker från 
1907 antogs.607 Lagen angående naturminnesmärken innehöll förutom bestämmelser om 
fridlysning av naturminnesmärke av område eller till fastighet hörande naturföremål, 
även särskilda bestämmelser till skydd för djur- och växter.608 Länsstyrelsen kunde 
meddela förbud för enskilda att inom ett område, som denne inte hade ägande- eller 
nyttjanderätt till, avsiktligt ta bort eller skada sällsynta djur- och sällsynta växtarter, så 
länge fångandet av djurarterna inte var att hänföra till jakt eller fiske.609 Motivet till 
införandet av bestämmelsen om fridlysning av djur- och växtarter inom ett särskilt 
område var att det ansågs föreligga ett behov av ett komplement till skydd av sällsynta 
arter som inte omfattades av jakt- och fiskelagstiftningen, såsom reptiler, insekter, 

                                                
606 SOU 1936:38, s. 109 och prop. 1938:46 s. 90-91. Jakträttsinnehavaren ansågs ha exklusiv rätt även till 
arter som normalt inte anses intressanta ur jaktsynpunkt. Dock ansågs jakt på arter som inte är intressanta 
ur jakthänseende på annans område inte vid alla tillfällen ses som olovlig jakt.  
607 Den första utredningen om skydd för vår natur lades fram 1904 av Kungliga Vetenskapsakademien 
(KVA) där det bland annat föreslogs att ett representativt urval av naturtyper skulle ges skydd. Tre år 
senare tillsattes ytterligare en utredning som genomfördes av jordbruksdepartementet. Denna utredning 
ledde sedan fram till prop. 1909:125 och antagandet av de två första naturskyddslagstiftningarna. Två år 
efter införandet av naturskyddslagstiftningarna bildades de första sex nationalparkerna i landet.  
608 Ansökan om fridlysningen inlämnades hos länsstyrelsen och fick efter bestridande icke beviljas om 
fridlysningen innebar intrång, som inte var oväsentligt, för mark- eller annan rättsägare. 
609 Undantag för vetenskapliga ändamål kunde meddelas av vetenskapsakademin enligt 12 §.  
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sällsynta växter m.m.610 Fridlysningen kompletterade även jaktlagstiftningen genom att 
skydda mot dödande eller fångande som inte kan hänföras till aktiviteterna jakt. 
Fridlysningen innebar dock ett begränsat skydd, eftersom förbuden enbart gällde inom 
det angivna området. I betänkandet angavs att generella fridlysningar inte var 
nödvändiga samt att förbuden inte heller utan vidare kunde gälla mot mark- eller 
rättsägare. Förbuden innebar således en begränsning av allemansrätten, men inte av 
äganderätten eller annan nyttjanderätt. En fridlysning innebar således i praktiken att en 
markägare fick ensamrätt att förfoga över en art som fanns inom fastighetens gränser. 
Ytterligare en begränsning i instrumentets räckvidd var även att förbuden endast kunde 
meddelas för sällsynta djur- och växtarter. 

4.4.2 Utvidgat skydd av djur- och växtarter  

1949 tillsattes en naturskyddsutredningen som ledde fram till antagandet av en ny 
naturskyddslag.611 I och med naturskyddslagen ikraftträdande 1952 utvecklades 
instrumenten till skydd för växt- och djurarter. En viktig förändring var att även icke
sällsynta djur- och växtarter nu kunde fridlysas. Motivet var att risk för utrotning av 
vissa arter kunde föreligga till följd av plundring. Särskilt stor risk ansågs föreligga för 
egendomliga eller vackra växtarter. Dessutom blev fridlysningen gällande även mot 
markägare och andra rättighetsinnehavare. Bestämmelsernas omfattning begränsades 
dock för att inte inskränka alltför mycket i ”ekonomiskt betydelsefulla intressen” och 
därmed föranleda ersättningsrätt.612 Ändamålsenligt brukande av fastigheten undantogs 
således från fridlysningens omfattning. Lagen ersattes senare av naturvårdslagen som 
även denna innehöll bestämmelser om skydd av såväl sällsynta och mer begärliga arter 
och numera återfinns bestämmelserna i miljöbalken.613

Även inom den internationella rätten utvecklas allt eftersom instrument för skyddet av 
arter. Under andra hälften av 1900-talet antas ett flertal internationella konventioner för 
skydd av arter. Vilda växt- och djurarter ses allt oftare som ett naturarv med olika 
värden utöver de ekonomiska som bör bevaras för framtida generationer. Den tidigare 
nämnda fågelkonventionen ersattes delvis av 1950 års fågelskyddskonvention.614 Den 

                                                
610 Vad som kan hänföras till jakt och fiske är dock beroende av definitionerna av vilt/jakt och fisk/fiske 
och därav lagstiftningarnas tillämpningsområden. Jaktlagen var (och är) tillämplig på alla vilda däggdjur 
och fåglar medan fiskelagen saknade vid denna tidpunkt definition av vilka djur som skulle omfattas av 
lagstiftningen (se exempelvis diskussion i SOU 1947:47 där någon definition av fisk i 1950 års fiskelag 
inte ansågs nödvändig). Definition av fisk infördes dock i och med 1993 års fiskelag.  
611 SFS 1952:688. 
612 SOU 1951:5, s. 116 och prop.  
613 SFS 1964:822. Även växtsjukdomar omfattades av plundringsrekvisitet. Se Cervin (1971), s. 148. Se 
om miljöbalkens bestämmelser i avsnitt 5.3.1.1.  
614 De nationer som är parter till 1950 års konvention är inte längre parter till den föregående. Det finns 
dock nationer som fortfarande är parter till 1902 års konvention. I praktiken saknar den dock betydelse 
(dessutom anses den ha varit verkningslös även före antagandet av 1950 års konvention p.g.a. få parter 
samt möjligheter till undantag från förpliktelserna).Se exempelvis Ebbesson (2004), s. 38 och Lyster 
(1985), s. 63-64.  
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senare konventionen har ett helt annat angreppssätt eftersom den syftar till att skydda 
alla fågelarter samt att ge hotade eller migrerande fågelarter ett särskilt stark skydd.615

Konventionen har även fler förpliktelser än att hindra dödande, fångande och handel. 
Exempelvis ska parterna vidta åtgärder för att främja utbildning, förhindra spillolja och 
andra föroreningar som hotar fåglar och att etablera skyddsområden.616 1946 antogs 
även konventionen för reglering av valfångsten (valfångstkonventionen), och i samband 
med det inrättades en internationell valfångstkommission.617 Syftet med att reglera 
valfångsten var dock snarare att rädda den hotade valnäringen än att skydda valen.618

Konventionen gäller dock fortfarande och kommissionens arbete är idag mer inriktad på 
skydd av arten än välnäringen. 

4.4.3 Totalfredning av vilda däggdjur och fågelarter 

1949 tillsattes en ny utredning om jaktlagen och ett flertal ändringar sker 1951, 
däribland en omarbetning av fridlysningssystemet.619 Den största förändringen i 
jaktlagen vad gäller skyddet av viltarter kom emellertid genom 1967 års jaktstadga då 
alla däggdjur och fåglar fredades.620 För att jakt på däggdjur och fåglar skulle tillåtas var 
särskild föreskrift genom jakttid eller licensjakt nödvändig.621 Jakt på arter skulle 
således ses som ett undantag från en totalfredning. Lagändringen innebar en relativt 
liten förändring i praktiken, emellertid var ändringen principiellt viktig då den visade på 
en ny syn på artskyddet.622 Det gamla systemet ansågs inte vara förenlig med principen 
om att ingen däggdjurs- eller fågelart kunde anses vara helt betydelselös ur jakt- 
och/eller naturvårdsynpunkt.623 Den förändrade utgångspunkten innebar att ett 
berättigande till rätten att döda viltarter kunde krävas och i motiven angavs att undantag 
från fridlysningen skulle kunna bli gällande endast om jakten gav upphov till 
ekonomiskt värde i form av kött, skinn eller dyl., minskad skada och/eller kunde anses 
vara nödvändig i viltvårdsyfte.624 Efter särskild prövning ansågs undantag kunna ges för 

                                                
615 Se preambel samt artikel 2. Listningen av skadearter försvann.  
616 Se artiklarna 10 och 11. För att vara en konvention antagen i mitten av 1900-talet innehåller 
konventionen vidsträckta förpliktelser. I praktiken har dock konventionen haft liten betydelse p.g.a. få 
parter samt vag ordalydelse. Dessutom saknas listor av vilka fågelarter som ska anses hotade eller 
migrerande och därmed omfattas av ett starkare rättsligt skydd. Se Lyster (1985), s. 65-66.  
617 Innan dess fanns en annan konvention från 1931 samt protokoll, som dock var verkningslösa. Se 
Lyster (1985), s. 17.  
618 Ebbesson (2004), s. 38 och Lyster (1985), s. 17-38.  
619 Exempelvis upphävs kust- och skärgårdsbefolkningens fria jakträtt på sjöfågel genom införandet av ett 
system med tillståndsgivningen (länsstyrelsen). Även 1963 sker ett antal förändringar bl.a. vad gäller 
jaktvårdsområden. Dessutom upphävdes förföljningsrätten att tillvarata sårat villebråd inom 100 meter 
från gränsen av det egna jaktområdet.  
620 SFS 1967:769. Förändringarna i jaktstadgan innebar även att ett flertal förändringar i jaktlagen var 
nödvändiga. Se prop. 1967:136, s. 9-10.  
621 1 § 1967 års jaktstadga.  
622 Ett av huvudmotiven till ändringen enligt jaktutredningen var att främja allmänhetens och jägarnas 
inställning till och vördnad för djurlivet, d.v.s. att verka opinionsbildande. Se SOU 1966:46, s. 9-25 och 
prop. 1967:136, s. 12 och 17.  
623 Se ovan och prop. 1967:136, s. 11 och 16.  
624 SOU 1966:46, s. 13 och prop. 1967:136, s. 11-17.  
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vissa artindivider som lokalt eller under vissa omständigheter gav upphov till skada, 
även om de inte allmänt kunde betecknas som skadegörande.625 Jakttid skulle vidare 
kunna upphävas om en arts population närmade sig den lägsta gräns som biologiskt sett
kunde garantera arters fortlevnad eller om arten var karakteristisk för landskapsbilden 
även om den inte var sällsynt.626  

Det nya systemet innebar även att arter som inte inbegripits i det gamla systemet, såsom 
nyinflyttade arter, fick skydd.627 Beslut om fridlysning, såväl som undantagen genom 
jakttid, ansågs liksom tidigare lagstiftning kunna tas årligen (jaktåret) av KM:t.628 Dock 
uppmärksammades att behov av ändringar kunde förekomma även under jaktåret och att 
sådana förändringar borde överlåtas på tillsynsmyndighet.629 Genom den nya stadgan 
1967 flyttades ansvaret för tillsynen för jakten och viltvården över från domänstyrelsen 
till statens naturvårdsnämnd (nuvarande naturvårdsverket) och även länsstyrelserna fick 
vissa begränsade befogenheter.630 Syftet var att underlätta för förändringar i 
lagstiftningen efter förändrade förhållanden i naturen.631 1987 ersattes 1938 års lag av 
den för närvarande gällande jaktlagen (1987:259).632 Det fridlysningssystem som antogs 
1967 behölls.  

Även inom den internationella rätten och i EU-rätten utvecklades rättsakter med mer 
omfattande bevarandesyften både vad gäller arter och deras livsmiljöer under denna 
tidsperiod. Bl.a. kan nämnas 1979 års konvention om skydd av europeiska djur och 
växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)633 och 1979 års konvention om 
skydd av flyttande arter (Bonnkonventionen). Metoder som kom att användas var 
listning av arter i olika skyddsklasser och införandet av förbud mot vissa aktiviteter, 
däribland jakt. Utrotningshotade, sårbara, långtvandrande arter sattes ofta i fokus och 
fick särskilt starkt skydd. Som en följd av den förändrade användningen av mark- och 
vattenområden som innebär fragmentering och minskning av arters habitat inbegrep 
flera av artskyddskonventionerna särskilda bestämmelser för skyddet av livsmiljöer som 
ett komplement till artskyddet. Inom EU-rätten antogs samma år fågeldirektivet trots att 
EU vid denna tidpunkt saknade kompetens att anta miljörättsakter.634  

                                                
625 SOU 1966:46, s. 13.  
626 Bedömningen skulle ske från naturskyddssynpunkt. SOU 1966:46, s. 13. Författarens kursivering.  
627 Prop. 1967:136, s. 11. En nackdel som togs upp i betänkandet var att förändringen innebar ett mindre 
nyanserat skydd i förhållandet till arternas sällsynthet och värde, vilket ansågs vara särskilt relevant ur 
straffrättslig synpunkt. Dock räknades med att hänsyn till arternas sällsynthet vid straffmätning skulle 
komma att utvecklas i domstolspraxis. Se SOU 1966:46, s. 13 och prop. 1967:136. 
628 Se SOU 1966:46, s. 20 och prop. 1967:136, s. 43. 
629 Se SOU 1966:46, s. 20 och prop. 1967:136, s. 43. 
630 17 § 2 st. jaktstadgan.  
631 SFS 1967:769 samt prop. 1967:136, s.43. Se även Nordell (1980), s. 303 och 307. 
632 Liksom tidigare struktur i jaktlagstiftningen innehåller jaktlagen framför allt de civilrättliga reglerna 
och de grundläggande kraven för viltvården och jakt medan de detaljerade reglerna om tillåtna jaktmedel 
och metoder, jakttider m.m. återfinns i jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter. De 
administrativa frågorna som reglerades i jaktstadgan (1938:279) och i jakttidsförordningen (1976:432) 
regleras nu således framför allt i jaktförordningen (1987:905). 
633 SÖ 1983:30. Även EU är part till konventionen.  
634 Även en särskild konvention om reglering av handel med utrotningshotade arter antas och så 
småningom antas en EU-rättslig förordning om tillämpningen av handelskonventionen. Inom EU antas 
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4.4.4 Bevarandet av biologisk mångfald  

Så småningom har även ett rättsligt skydd av den biologiska mångfalden börjat växa 
fram.635 Inom den internationella rätten, där målet etablerades tidigast, anses antagandet 
av 1992 års konvention om biologisk mångfald vara ett av de viktigaste stegen.636

Konventionen har framför allt haft betydelse genom att bidra till ett allmänt 
accepterande av behovet av att bevara biologisk mångfald vilket i sin tur har lett till 
utvecklandet av rättsliga förpliktelser i de nationella rättsordningarna och i EU-rätten. 
Inom EU-rätten kom, genom Maastrichtfördraget 1993, skyddet av miljön att få lika 
hög status som andra övriga grundläggande unionsmål.637 Det tidigare nämnde 
fågeldirektivet kompletterats genom antagandet av habitatdirektivet 1992 som har till 
huvudsyfte att bevara den biologiska mångfalden inom unionen.638 Genom antagandet 
av dessa kom kravet på bevarandet av biologisk mångfald även att gälla vid beslut om 
jaktuttag. Målet om bevarandet av biologisk mångfald infördes i svensk rätt genom 
antagandet av miljöbalken 1998 och gäller därmed som ett av delmålen för uppfyllandet 
av hållbar utveckling. Målet har dock inte införts i jaktlagstiftningen.  

                                                                                                                                              
vidare direktiv om införsel i medlemsstaterna av skinn från vissa sälungar och produkter, förordningen 
om förbud mot import till unionen av obearbetat och bearbetat elfenben härrörande från den afrikanska 
elefanten, förordning om förbud mot användning av rävsax inom unionen samt införsel av skinn och 
varor som tillverkas av delar från vissa djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där 
djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder. Dessa 
rättsakter kommer dock inte att beskrivas närmare eftersom de inte reglerar själva uttaget av arten.  
635 En mer utförlig beskrivning av de rättsliga kraven på bevarandet av den biologiska mångfalden finns i 
nästa kapitel. Här ges endast en mycket kort bakgrund.  
636 Se exempelvis Birnie och Boyle (2002), s. 568, Miller (2007), s. 58ff, Gaston och Spicer (2004), s. 
139 och Macrory (2006), s. 352. Dessutom antogs det icke-rättsliga handlingsprogrammet Agenda 21 för 
miljö och utveckling, Riodeklarationen och skogsprinciperna. Konventionen har ett brett 
tillämpningsområde och är dessutom ratificerad av ett stort antal stater. De rättsliga kraven är dock svaga 
och allmänt formulerade.  
637 Se särskilt artikel 11, 114(3) och 191(2) i EUF. Se nedan om det nya fördraget. 
638 Inom EU utarbetades även en strategi för biologisk mångfald samt en aktionsplan. Se Meddelande från 
Kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeiska unionens strategi för biologisk mångfald 
(KOM(1998) 42). Dessutom antogs, det än så länge gällande handlingsprogrammet för miljön (2002-
2012), med syftet att skydda och återställa naturliga system samt att stoppa minskningen av biologisk 
mångfald till 2010, med bindande rättsverkan (utformat i form av beslut). Se om misslyckandet att stoppa 
förlusten till 2010 och om antagandet av nya mål för bevarandet av den biologiska mångfalden efter 2010 
i nästa kapitel. 
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5 MILJÖRÄTTSLIGA MÅLSÄTTNINGAR OCH 
VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR HÅLLBAR 
ANVÄNDNING AV KOMPLEXA OCH 
DYNAMISKA EKOSYSTEMRESURSER  

Detta kapitel beskriver översiktligt bakgrunden till implementeringen av målet om 
biologisk mångfald och dess förhållande till det övergripande målet om hållbar 
utveckling. Dessutom beskrivs de rättsliga principer och ansatser som här är av störst 
intresse för en diskussion om rättslig reglering med utgångspunkt i komplexa och 
dynamiska ekosystem.639 Detta innebär att principen om ett försiktighetstänkande samt 
den vägledande ekosystemansatsen omfattas av beskrivningen. Syftet är inte att i detalj 
redogöra för bakgrund och innehåll i de internationella konventionerna och de relevanta 
bestämmelserna utan att ge en mer översiktlig bakgrund och lyfta fram hur de relevanta 
målen och principerna har, eller inte har, implementerats i den lagstiftning som är 
relevant för de problemställningar som tas upp i denna avhandling.640  

5.1  Inledning  

Den miljörättsliga regleringen har traditionellt sett varit inriktad på att skydda 
människors hälsa (exempelvis fanns tidigt i den svenska rätten regler för att motverka 
sanitära olägenheter), minska immissioner från grannfastigheter (grannerättsliga 
principer växte fram vid sidan av lagstiftningen redan på 1800-talet) och kontroll av 
förorenande verksamheter.641 I modernare tid har miljörätten även inriktats på att 
skydda, bevara eller återställa olika naturvärden såsom bevarandet av vissa arter eller 
livsmiljöer.642 Reglering har dock ofta utfärdats först när ett miljöproblem redan 
uppkommit, d.v.s. när skada redan föreligger, och syftet har varit att med reglerna 

                                                
639 Målen och principerna som behandlas nedan är allmänna i den mening att de ska eller kan ge 
vägledning för beslut om olika typer av verksamheter och åtgärder, däribland beslut om jaktuttag. De är 
vidare vägledande på det sätt att dess funktion framför allt är att utgöra vägledning vid tolkning av andra 
bestämmelser (när tolkningsutrymme finns). Se mer om detta i exempelvis Darpö (2001), s. 37. Det är 
även nödvändigt att skilja på målsättningar och principer i internationell rätt och i nationell rätt, då de 
först nämnda vänder sig till stater (se en diskussion om miljörättsliga principers funktioner i Westerlund 
(2009a), s. 6). Se även om en hållbar utveckling och en diskussion om skillnader mellan miljörättsliga 
målsättningar och miljörättsliga principer i Pettersson (2008), s. 8-10.  
640 För en utförlig analys av internationella förpliktelser i ett biodiversitetsperspektiv, se Jóhannsdóttir 
(2009). Se särskilt s. 234-272. 
641 Se Michanek (2003), s. 16-20, Westerlund (1998), s. 3 och Christensen (2000), s. 44. 
642 Utvecklingen av det rättsliga skyddet av arter och biologisk mångfald värden beskrivs i kapitel 3. 
Fridlysning av hotade arter är ett sådant exempel. 
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försöka reparera skadan (d.v.s. att återgå till det ”friska” tillståndet”). Detta angreppssätt 
bygger på en syn på naturen som anpassningsbar, förutsägbar och linjär i förhållandet 
mellan påverkan och effekten i naturen.643  

Detta synsätt har allt eftersom kunskapen om ekosystemens komplexiteter ökat liksom 
insikten om att vissa skador på ekologiska värden är irreversibla blivit kritiserat och 
ifrågasatt.644 Till följd av ny kunskap om naturens begränsningar har också nya politiska 
och rättsliga principer och mål med syfte att styra användandet av naturresurser inom 
långsiktigt hållbara gränser utvecklats.645 Stockholmskonferensen och antagandet av 
Stockholmsdeklarationen 1972 var en viktig start i den miljörättsliga utveckling som 
senare följde.646 Det var emellertid först genom Brundlandrapporten, Riokonferensen 
och antagande om mångfaldskonventionen som ett mer holistiskt och ekocentrerat 
synsätt på miljön infördes i den internationella miljörätten.647 Dokumenten var 
emellertid till stor del ett resultat av mycket långtgående kompromisser mellan olika 
länder och olika intressen och de rättsliga förpliktelserna som slogs fast var inte särskilt 
långtgående. Det mest betydelsefulla i antagandet av konventionerna var förmodligen 
att mål och principer, såsom hållbar utveckling, bevarandet av biologisk mångfald, 
försiktighetstänkande m.m. blev internationell erkända och att grunden för fortsatt 
internationell och nationellt policy- och lagstiftningsarbete med nya perspektiv lades. 
Dessa principer och mål har därefter, i större eller mindre omfattning, implementerats 
och operationaliserats i såväl nationella rättsordningar, som i andra rättsliga 
sammanhang, däribland i EU-rätten. De för denna avhandling viktigaste målen och 
principerna beskrivs nedan. 

5.2 Hållbar utveckling 

Ett flertal miljöpolitiska och miljörättsliga principer om hur människan bör förhålla sig 
gentemot miljön har som sagt utvecklats allt eftersom kunskapen om och synen på 
naturen har förändrats.648 Viktiga steg i denna utveckling var de internationella 
miljökonferenserna, särskilt Riokonferensen, och de dokument och konventioner som 
antogs vid konferenserna där bl.a. erkännandet av en hållbar utveckling har haft 
                                                
643 Fram till 70-talet var synsättet i stort sett att naturen tål eller anpassar sig till belastningar i obegränsad 
omfattning (se teorier om den s.k. Gaia-hypotesen). Efter 70-talet utvecklades ett nytt paradigm om ”den 
linjära naturen”, vilket innehöll en insikt om att det finns gränser för naturens anpassningsförmåga, men 
givet att det ansågs finnas linjära samband mellan orsak och verkan ansågs skador kunna repareras i 
efterhand. För en mer utförlig beskrivning av miljörättens utveckling och en historisk analys av 
miljörättslig metod indelad i tre generationer se Gipperth (1999), s. 22-34. 
644 Se Westerlund (2003), s. 20-23. Se en historisk överblick om synen på miljön utifrån ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv i Bosselmann (2008), s. 9-41.  
645 Se kapitel 2 och 3.  
646 Enligt Decleris (2000), lade denna deklaration grunden på systemtänkandet inom miljörätten, s. 29. 
647 Se kapitel 3. Se även Boyle (1994). 
648 Termen och idéer om krav på ekologisk hållbarhet har emellertid funnits sedan lång tid tillbaka i olika 
rättsliga och kulturella sammanhang. Se om detta i Bosselmann (2008), s. 9-45. 
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betydelse för den senare utvecklingen av den miljörättsliga regleringen i såväl nationella 
som internationella sammanhang.649 Inom EU-rätten är en hållbar utveckling ett av 
unionens huvudsyften och målet om en hållbar utveckling har även kodifierats i den 
svenska grundlagen.650

5.2.1 Riodeklarationen och Brundtlandsrapportens definition 

Den första internationella konferensen om mänsklig miljö (Stockholmkonferensen) 
anordnades i Stockholm 1972 och en av de viktigaste frågorna handlade 
gränsöverskridande miljöförstöring.651 Tjugo år senare togs ytterligare ett viktigt steg 
mot ett internationellt erkännande av att miljöskydd kräver internationellt samarbete. En 
av grundvalarna vid FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED), 1992,652 var att 
integrering av miljöskydd och fattigdomsbekämpning utgör grunden för en hållbar 
utveckling. Genom konferensen antogs vidare fem historiska dokument, däribland 
Riodeklarationen och en ny internationell handlingsplan, Agenda 21, med mål och 
grunder för miljö- och utvecklingsfrågor med syfte att vägleda det internationella 
samarbetet under det kommande århundradet.653 Genom de politiska dokumenten 
erkändes begreppet hållbar utveckling som utarbetats genom Brundtlandkommissionens 
rapport Vår gemensamma framtid (1987).654 Begreppet definierades där som  

”en utveckling som tillfredsställer nuvarande generationens behov 
utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillfredsställa 
sina behov”.655

                                                
649 Ett begrepp som började användas i politiska och rättsliga sammanhang redan under 80-talet var 
”ekologisk grundsyn”. Exakt vad begreppet innebär är dock oklart och begreppet har därför kritiserats. Se 
exempelvis SOU 1983:56. 
650 Se 1 kap. 2 § 3 st. RF, där det anges att det allmänna ska ”främja en hållbar utveckling som leder till en 
god miljö för nuvarande och kommande generationer”. Se även EU-fördraget, artikel 3(3). Unionen ska 
verka för en hållbar utveckling i Europa som bland annat bygger på en hög miljöskyddsnivå och en bättre 
miljö. Se även den i kapitel 1 nämnda artikel 11 i EUF-fördraget. 
651 Insikten om att miljöförstöring inte kan hejdas av nationella eller andra administrativa gränser innebar 
att incitament till internationellt samarbete ökade. Samma år publicerades också rapporten ”The Limits of 
Growth” av Romklubben, som ansåg att en fortsatt ekonomisk tillväxt var ett hinder mot den ekologiska 
hållbarheten. Se Meadows et al. (1972). 
652 Konferensen brukar även gå under benämningen Earth Summit. 
653 Ytterligare dokument var konventionen om biologisk mångfald (mer nedan), klimatkonventionen och 
skogsprinciperna. Skogsprinciperna, Agenda 21 och Riodeklarationen är politiska, ej rättsligt bindande, 
dokument.  
654 Den s.k. Brundtlandstrapporten, från Världskommissionen för miljö och utveckling, utgjorde underlag 
för Riokonferensen 1992. 
655 Brundtlandstrapporten, s. 43. Ytterligare vägledning för begreppets innebörd finns i rapporten. Någon 
helt klar och tydlig definition av hållbar utveckling finns dock varken i Brundtlandsrapporten eller i 
Riodeklarationen.  



120

Vidare anges i Brundtlandskommissionens rapport att begreppet hållbar utveckling kan 
anses utgöras av tre delar, nämligen social rättvisa, ekonomisk utveckling och ekologisk 
hållbarhet. Detta bör ses i ljuset av en av Riokonferensens utgångspunkter, nämligen att 
skyddet av miljön och fattigdomsbekämpning är beroende av varandra och därför måste 
vara i balans. Därför tolkas de tre delarna i begreppet hållbar utveckling ofta som 
likvärdiga.656 Emellertid, är hållbar utveckling enligt Brundtlandsrapportens definition 
en utveckling som inte äventyrar framtida generationers behov. Det innebär således att 
begreppet innehåller en fysisk begränsning av hur dagens personer kan använda de 
resurser som utgör grunden för upprätthållandet av livsnödvändiga ekologiska och 
evolutionära funktioner och processer, vilka alla arter (även människan) är beroende av 
för sin överlevnad.657 Så länge som artificiella system med dessa livsupprätthållande 
funktioner inte går att skapa innebär en användning av naturresurser, som leder till 
uttömning av resurserna, att framtida generationers möjlighet att tillfredställa sina behov 
omöjliggörs. Gränserna för en hållbar utveckling måste således bestämmas av de 
ekologiska förutsättningarna för användningen av resurserna, d.v.s. utvecklingen måste 
vara ekologiskt hållbar och den sociala och ekonomiska dimensionen därmed rymmas 
inom denna.658  

Var gränsen eller ramarna för den ekologiska hållbarheten går är dock långt ifrån alltid 
känt. Dels vet vi inte hur de framtida generationernas behov kommer att se ut, dels är 
ekosystemen komplexa och dynamiska och kunskapen ofullständig. Och även om det 
finns viss möjlighet till substitution mellan olika resurser genom teknisk utveckling, 
vilket innebär att gränserna för den ekologiska hållbarheten kan förändras över tiden, 
råder stor osäkerhet vad gäller förmågan till kompensation för ekologiska värden, såsom 
förlorade ekosystemtjänster, genom ekonomisk eller social utveckling. Givet 
osäkerheten vad gäller de ekologiska gränserna har därför delmål om bevarandet av den 
biologiska mångfalden samt principer om försiktighetstänkande och ekosystembaserad 
förvaltning utvecklats. Bevarandet av biologisk mångfald kan exempelvis motiveras 
med hänseende till detta försiktighetstänkande och har därför antagits som en nödvändig 
förutsättning för säkerställandet av en (ekologisk) hållbar utveckling.659

                                                
656 Begreppets innebörd har och är därför föremål för diskussioner i olika sammanhang. Se exempelvis 
Christophersen (1997), Bugge (1995), Westerlund (1997), Christensen (2000) och Gipperth (1999).  
657 Användandet av naturresurserna ska ske inom långsiktigt hållbara gränser för att möjliggöra även för 
framtida generationer att tillfredsställa sina behov (Brundtlandtrapporten, s. 22). Se även Gaston och 
Spicer (2004), s. 105.  
658 Utan en ekologisk bas försvinner således möjligheterna för långsiktig social och ekonomisk 
utveckling. Ekologisk hållbar utveckling ses därför här som en grundförutsättning för en hållbar 
utveckling. Se diskussion om hållbar utveckling i Westerlund (2003), s. 25. Se även Christensen (2000) 
och Gipperth (1999). Se även Brundlandtsrapporten, kap. 12, del 80, där det anges att ”human laws must 
be reformulated to keep human activities in harmony with the unchangable and universal laws and 
nature”, vilket visar på synsättet att rätten måste utgå från det ekologiskt hållbara som en ram. Se mer om 
detta i kapitel 2.  
659 Ofta vet vi inte vilka arter, gener eller ekosystem vi kan komma att behöva i framtiden för att hitta nya 
mediciner o.s.v. Detta är således ett skäl till att bevara den biologiska mångfalden även om vi inte idag ser 
”nyttan” med bevarandet. Se mer om detta kapitel 1 och 2.  
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5.2.2 Mål om bevarande av biologisk mångfald  

Ytterligare ett av de fem dokument som antogs vid Riokonferensen 1992 var 
konventionen om biologisk mångfald.660 Konventionen har tre övergripande mål, varav 
bevarandet av den biologiska mångfalden är ett av målen.661 Utöver bevarandet syftar 
konventionen även till att uppnå ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfaldens 
komponenter, samt en rättvis fördelning mellan dem. Den växande kunskapen om den 
biologiska mångfaldens olika värden, bland annat för uppfyllandet av hållbar 
utveckling, dess komplexitet och den pågående negativa påverkan är några av 
bakgrundsfaktorerna till antagandet av konventionen.662 Konventionen har ett mer 
holistiskt angreppssätt än någon annan internationell miljörättslig konventionen och har 
ansetts vara ett av de viktigaste stegen för utvecklandet av det rättsliga skyddet för 
biologisk mångfald.663 Konventionen har emellertid kritiserats för att innehålla allt för 
vaga bestämmelser för att medföra några konkreta rättsliga förpliktelser för parterna.664  

Utöver konventionens rättsliga förpliktelser har parterna till konventionen möjligheter 
att anta vägledande beslut för implementeringen av konventionens bestämmelser.665

Bland annat har beslut om strategier, visioner och målsättningar för den biologiska 
mångfalden antagits och redan vid FN-konferensen om hållbar utveckling i 
Johannesburg 2002 antogs målsättningen att förlusten av den biologiska mångfalden ska 
vara hejdad till år 2010.666 Givet misslyckandet med att hejda förlusten till 2010 antogs, 
vid det tionde partsmötet (COP10) i Japan i oktober 2010, en ny målsättning att hejda 
förlusten av biologisk mångfald till år 2020.667 I målsättningen ingår även 
säkerställandet av ekosystemens resiliens och produktion av ekosystemtjänster. 
Dessutom antogs delmål för vilka parterna ska presentera förslag på åtgärder till nästa 
partsmöte.668 Bland annat anger delmålen att parterna till år 2020 ska halvera (som 
lägsta målsättning) och där möjligt helt stoppa avskogningen och förstörelse av andra 
naturmiljöer, säkra eller restaurera ekosystem som erbjuder värdefulla 
ekosystemtjänster samt skydda en viss andel av sina land- och vattenområden.669

                                                
660 Sverige antog i anslutning med ratificeringen av konventionen en strategi med grundläggande 
principer för bevarandet och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. Se SÖ 1993:77, prop. 
1992/93:227, Om godkännande av konventionen om biologisk mångfald och prop. 1993/94:30, Strategi 
för biologisk mångfald. Strategin har sedan utvecklats genom prop. 1996/97:75, Skydd av hotade arter 
samt aktionsplaner för biologisk mångfald. Se även Naturvårdsverkets rapport 4567. 
661 Se artikel 1.  
662 Se preambel till konventionen om biologisk mångfald som antogs vid Riokonferensen 1992. Se även 
prop. 1993/94:30, s. 3 och 6. 
663 Se exempelvis Birnie och Boyle (2002), s. 568, Miller (2007), s. 58ff, Gaston och Spicer (2004), s. 
139 och Macrory (2006), s. 352.  
664 För en analys av den internationella rättens ändamålsenlighet för genomförandet av mål om biologisk 
mångfald se Jóhannsdóttir (2009).  
665 Se mer om detta under avsnitt om ekosystemansatsen som också utfärdats som ett s.k. COP-beslut.  
666 Se COP 6, beslut VI/26, COP 7, beslut VII/30 och COP 8, beslut VIII/15. Målsättningen lades också 
fast vid EU-toppmötet i Göteborg 2001.  
667 Dessutom antogs en vision för 2050. Visionen, målsättning samt delmålen (se nedan) ska fastställas i 
en strategi som i skrivandes stund ännu inte har utformats  
668 Detta ska äga rum i Indien år 2012.  
669 Andra delmål anger att överfisket ska stoppas, värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska 
synliggöras i nationella räkenskaper, skadliga subventioner utfasas m.m.  
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Ytterligare beslut togs, däribland ett beslut om att åtgärder för att motverka 
klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald ska samordnas.670

Antagandet av de globala konventionerna och strategierna för biologisk mångfald har 
även inneburit att mål, krav och strategier utarbetades såväl inom EU som på nationell 
nivå, som ett led i uppfyllandet av hållbar utveckling.671 Sedan antagandet av 
Amsterdamfördraget är en hållbar utveckling ett av unionens huvudsyften och genom 
antagandet av Lissabonfördraget har begreppet hållbar utveckling dessutom definierats i 
primärrätten.672 Däremot har finns ingen koppling eller krav på bevarandet av den 
biologiska mångfalden införts i primärrätten och den definition som ges i 
Lissabonfördraget bygger inte heller på definitionen i Brundtlandkommissionen.673

Däremot finns mål om bevarande av biologisk mångfald i sekundärrätten och i det än så 
länge gällande handlingsprogrammet för miljön (2002-2012) slås fast att bevarandet av 
biologisk mångfald är ett viktigt mål i strategin för hållbar utveckling.674 Givet insikten 
om att de tidigare målsättningarna inte skulle nås har en ny strategi för biologisk 
mångfald antagits.675 Strategin anger EU:s nya vision för år 2050 och nya målsättningar 
att stoppa den biologiska mångfalden och förlusten av ekosystemtjänster till 2020.676   

Målet om en hållbar utveckling har även kodifierats i den svenska grundlagen (1 kap. 2 
§ 3 st. RF) där det anges att det allmänna ska ”främja en hållbar utveckling som leder 

                                                
670 Partena ska bland annat ta fram förslag på hur åtgärder för genomförandet av mångfaldskonvention, 
Klimatkonvention och Ökenspridningskonventionen kan samordnas. 
671 De nationella åtgärderna var bland annat antagandet av en strategi för biologisk mångfald (som antogs 
genom proposition 1993/94:30) och som senare utvecklades genom proposition 1996/97:75 om skydd av 
hotade arter och aktionsplaner för biologisk mångfald samt skr. 2001/02:173 om en samlad 
naturvårdspolitik. Se även nedan om miljöbalkens mål om biologisk mångfald samt om riksdagens 
miljökvalitetsmål. Även på EU-nivå har mål införts i naturskyddsdirektiven och strategier för biologisk 
mångfald antagits. Den senaste antogs i år, se KOM(2011) 244, slutlig. Se mer om rättsliga och politiska 
åtgärder inom EU för bevarandet av biologisk mångfald nedan.   
672 Enligt artikel 3 i EU-fördraget, där unionens mål förtydligas, anges att unionen ”ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa…” (se p. 3)). Enligt 11 i EUF-fördraget (det nya EU-fördraget efter 
antagandet av ändringsfördraget i Lissabon) ska vidare miljöskyddskraven integreras i unionens övriga 
verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling. Genom Lissabonfördraget infördes även krav 
på att unionen ska verka för hållbar utveckling även i sina förbindelser med omvärlden (se artikel 3(5) 
samt 21(2)(1) EU-fördraget).  
673 Definitionen anger att hållbar utveckling ska bygga på en ”välavvägd ekonomisk tillväxt och på 
prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala 
framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö.” Defintionen är således till stor 
del fokuserad på ekonomiska och sociala intressen snarare än att ange ekologiska ramar. En åtgärd som 
bör få positiva implikationer ur miljösynpunkt är att målsättningarna en hög miljöskyddsnivå och en 
bättre miljö infördes som unionens övergripande målsättningar.  
674 Det kan även nämnas att det finns en övergripande strategi för EU:s målsättningar för hållbar tillväxt 
inför 2020, den s.k. Europa 2020-strategin, där bevarandet av biologisk mångfald nämns som en av 
många målsättningar (KOM(2010)2020). 
675 KOM(2011) 244, slutlig. Se även förberedande dokument, KOM (2010)4 och RES (2009/2108(INI)).  
676 Den tidigare målsättningen var att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010. Se KOM 
(2008)864 för en beskrivning av det misslyckade genomförandet av målsättningen. År 2006 gjordes ett 
försök av Kommissionen att intensifiera arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald genom 
antagandet av ytterligare en handlingsplan för arbetet inom EU (KOM (2006)216). 
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till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.677 Här anges ingen 
koppling till den biologiska mångfalden. Däremot finns målet samt kopplingen mellan 
hållbar utveckling och bevarandet av biologisk mångfald fastslaget i den övergripande 
nationella miljölagstiftningen, miljöbalken, samt i sekundära rättskällor samt andra 
vägledande dokument.678 Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, ett 
begrepp som specificeras i fem delmål679 vilka ska ge ytterligare vägledning för 
tillämningen av miljöbalken.680 Ett av dessa delmål anger att miljöbalken ska tillämpas 
så att den biologiska mångfalden bevaras.681 Möjligheten till bevarandet av biologisk 
mångfald, liksom övriga delmål, ska således vara styrande vid tillämning av övriga 
bestämmelser i miljöbalken.682 Detta är ett relativt starkt krav utan någon inbyggd 
avvägningsmöjlighet.683  

Ytterligare explicita målformuleringar vad gäller bevarandet av den biologiska 
mångfalden finns i skogsvårdslagen (SVL) där bevarandet av den biologiska 
mångfalden i skogen sedan 1993 likställs med målet om långsiktig god avkastning.684 I 
övrigt saknas explicita målformuleringar för bevarandet av den biologiska mångfalden i 
svensk lag.685 Begreppet biologisk mångfald är inte heller definierat i svensk 
författning. Vägledningen för tolkning av begreppet måste därför sökas i övriga 
rättskällor.686 I motiven till miljöbalken anges att mångfalden på alla tre nivåer, inom 
och mellan arter och ekosystem, omfattas.687 I förarbetena till miljöbalken anges också 

                                                
677 Även PBL innehåller krav på ”långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för 
kommande generationer” (1 kap. 1 § PBL).  
678 SFS 1998:808. Dessutom uttrycks i förarbetena till miljöbalken att en ekologisk hållbar utveckling är 
det övergripande målet och att en ekonomisk och social utveckling måste gå ”hand i hand” med den 
ekologiska utvecklingen, vilket inbegriper att bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Se prop. 1997/98:45, del. 1, s. 153ff. Även i regeringens 
skrivelse om ekologisk hållbarhet specificeras att bevarandet av den biologiska mångfalden är ett krav för 
uppfyllandet av ekologisk uthållighet samt att mångfalden bevaras genom att naturligt förekommande 
arter kan fortleva i livskraftiga bestånd (skr. 1997/98:13, s. 9). 
679 Delmålen är således en specificering av hur det övergripande målet ska nås. Dock ska delmålen ej ses 
som uttömmande utan snarare som exempel (prop. 1997/98:45, del 2, s. 7). Vidare är delmålen till viss 
del både integrerade och kan i det enskilda fallet vara konkurrerande. Se mer om detta i Michanek och 
Zetterberg (2004), s. 103-104.  
680 I svensk rätt antogs målet om en hållbar utveckling för första gången genom miljöbalkens 
ikraftträdande. Förutom de delmål som anges i miljöbalken kan andra vägledande dokument används för 
tolkning av målsättningen. Bland finns en nationell strategi för hållbar utveckling som anger att den 
ekonomiska utvecklingen måste ske inom ramen för ekosystemens bärkraft. Innehållet i den nationella 
strategin baseras på de viktigaste grundtankarna i Agenda 21-dokumentet som antogs vid Riokonferensen 
1992. Se bland annat prop. 1993/94:111, s. 14 om detta. 
681 1 kap. 1 § 2st. 3p. MB Författarens kursivering.  
682 Detta innebär att tillämpningen av bestämmelserna vidgas i förhållande till motsvarande bestämmelser 
i tidigare författningar där detta övergripande mål saknades. Se prop. 1997/98:45, del 1, s. 166.  
683 Detta gäller även för de övriga delmålen, förutom delmål 4 som anger att en god hushållning även ska 
vara god utifrån ”social, kulturell och samhällsekonomisk sypunkt” (utöver den ekologiska vill säga). 
Enligt Michanek och Zetterberg (2008) innebär detta sammantaget en starkare ställning för miljön än vad 
som gällde före miljöbalkens ikraftträdande (se s. 111).  
684 Skogsvårdslagen (1979:429) 1 §.  
685 Med lag avses här lagstiftning utfärdad av riksdagen. 
686 De rättkällor som avses här är de icke-bindande rättskällorna, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Vad 
som avses mer specifikt med rättskälla framgår av kapitel 1. 
687 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 9. 
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att ett av motiven till att den biologiska mångfalden ska bevaras är att naturen har ett 
skyddsvärde i sig, d.v.s. oberoende av människans nytta.688  

Utöver de rättsligt bindande målen om bevarandet av biologisk mångfald finns de av 
Riksdagen fastslagna 16 nationella miljömålen för vägledning för miljöpolitiska 
beslut.689 Det sextonde miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” har antagits för 
bevarandet av den biologiska mångfalden.690 Miljömålet är utformat som ett 
miljökvalitetsmål som anger att ”den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt för nuvarande och framtida generationer”. Det anges också att ”arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas” och att 
”arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation”. Det omfattar alla organismgrupper och det anges att ”delmålen bör spegla en 
rimlig balans mellan olika nivåer och aspekter av biologisk mångfald” (gener, arter och 
ekosystem).691 Genom den senast propositionen om Svenska miljömål föreslås en ny 
målstruktur och förändrade bedömningsgrunder.692 Vidare tillsattes en parlamentarisk 
beredning och Naturvårdsverket fick ett utökat ansvar för att samordna myndigheternas 
miljömålsuppföljning.693 Särskilt intressant, från de perspektiv denna avhandling har, är 
att det i propositionen tydliggörs att det finns ett behov av ökad kunskap om 
ekosystemtjänster (det uttrycks att denna kunskap är central i arbetet med att nå 
miljökvalitetsmålen).694 Till skillnad från de ovan beskrivna målsättningarna är dessa 
mål politiska och utgör med andra ord inte normgivning.695 Det innebär med andra ord 
att de inte direkt kan ligga till grund för myndighetskrav på enskilda. Även om det finns 
en koppling mellan miljöbalkens mål och miljökvalitetsmål genom förarbeten, där det 
uttrycks att miljökvalitetsmålen kan ses som en precisering av miljöbalkens mål, är det i 
praktiken ovanligt att miljökvalitetsmålen används som vägledning i rättspraxis.696 De 

                                                
688 1 kap. 1 § 1 st. p. 2 MB och prop. 1997/98:45, del 2, s. 9.  
689 De första 15 målen är avgränsade till olika sektorer och det 16 miljömålet om biologisk mångfald är 
sektorövergripande (se nedan samt prop. 2004/05:150). F.n. finns dessutom under dessa ett stort antal 
nationella delmål. Det finns dessutom ett övergripande sektorsansvar att bevara den biologiska 
mångfalden, genom beslut om strategi för biologisk mångfald. Se prop. 1993/94:30, bet. 1993/94:JoU9, 
skr. 1993/94:87. 
690 Prop. 2004/05:150, s. 203-227.  
691 Se prop. 2004/05:150, s. 204 och 209. 
692 Se prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25 samt skr. 2009/10:377. Se särskilt 2009/10:155, s.   
693 Regeringen beslutade i september 2010 att ge Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa en fördjupad 
utvärdering av miljökvalitetsmålen 2012 och en utökad årlig redovisning 2011 bland annat med anledning 
av den nya propositionen om Svenska miljömål. Se M2010/3869/Mk. Se Naturvårdsverkets rapport 5301 
om ”Ett rikt växt- och djurliv” samt rapport 5773 ”Ett rikt djur- och växtliv. Underlagsrapport till 
fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet” med förslag till nytt miljömål. Förslag på nya 
konkretiseringar har vidare presenterats på Naturvårdsvekets hemsida. 
694 Prop. 2009/10:155, s. 76-81. 
695 Miljökvalitetsmålen är således inte rättsligt bindande, men kan ge hjälp med tolkning och tillämpning. 
Prop. 1997/98:45, del 2, s. 8 samt prop. 1997/98:45, del 1, s. 167. Författarens kursivering. I och med 
antagandet av propositionen om Svenska miljömål ska målen vara uppfyllda inom en generation eller till 
2020.  
696 Se ett ex. i MÖD 2010:13, mål M9402-07, där domstolen uttrycker att ”Med stöd av 1 kap. 1 § 
miljöbalken finns, oavsett vad bolaget har hävdat, förutsättningar att vid tillämpningen av balkens regler 
väga in de intentioner som förmedlas genom de av riksdagen fastställda nationella miljömålen, vilka 
sedermera överförts till mera konkreta miljökvalitetsmål (jfr t.ex. prop. 1997/98:45 del 2 s. 8).” Se även 
Dalhammar, 2008, s. 56. Se mer om miljökvalitetsmålen i rättstillämpningen vid tillståndsgivning och 
tillsyn i samma rapport, s. 45- 69. Se även Naturvårdverket (2009), där det tas upp att en genomgång av 



125

kan därmed i dess nuvarande utformning snarast ses som politiska viljeförklaringar än 
styrande kriterier för rättstillämpningen.697

5.2.3 Konflikter mellan miljöbalkens delmål för hållbar utveckling  

Bevarandet av den biologiska mångfalden är ett av flera delmål som ska uppfyllas för 
att en ekologisk hållbar utveckling ska uppnås. Om ekologisk, ekonomisk och social 
utveckling betraktas som likvärdiga mål finns stor risk för konflikter mellan målen. Men 
även om ekologisk hållbar utveckling ses som ett övergripande mål eller ram inom 
vilken den sociala och ekonomiska utvecklingen ska ske, finns risk för 
konfliktsituationer. Ett aktuellt exempel klimatförändringar och de negativa 
konsekvenser för den ekologiska hållbarheten och inte minst bevarandet av den 
biologiska mångfalden som dessa förväntas medföra, bland annat genom negativ 
påverkan på arters habitat.698 Att vidta åtgärder för att minska eller eliminera 
klimatförändringar kan således motiveras ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Trots 
detta kan åtgärder för att minska klimatpåverkan vara i konflikt med bevarandet av 
biologisk mångfald, exempelvis vid behov av naturområden för produktion av biomassa 
(eller andra typer av monokulturer).699 En politik som genomförs med syfte att uppnå 
det övergripande hållbarhetsmålet genom att minska klimatförändringar, kan således 
innebära en minskning av den biologiska mångfalden, med risk för förlorade 
försörjningsmöjligheter för framtida generationer och därmed utgöra ett hot mot 
uppfyllandet av samma övergripande miljömål.700 En bedömning och jämförelse av 

                                                                                                                                              
rättspraxis visar att det framför allt är när miljömyndigheten i samband med tillståndsprövningen har 
argumenterat med miljökvaliteten som utgångspunkt som de får betydelse i domstolens resonemang. Hur 
konkreta de är (och hur aktuella de är i det enskilda fallet) får också betydelse, vilket medför att regionala 
delmål tenderar att få större genomslagskraft än de nationella. Se s. 17-18.  
697 Detta kan också vara en viktig förklaring till varför de tidigare målen inte uppfylldes. Andra faktorer 
har att göra med att systemet var väldigt komplext och otydligt och den nya strukturen kan därmed 
eventuellt bidra till ett förbättrat genomförande. Se en diskussionen om detta i Miljörådet (2008), s. 37 
samt Naturvårdsverket (2009), s. 11.  
698 Isbjörnen är ett exempel. Även fjällräven utkonkurreras av rödräv p.g.a. klimatförändringar. När det 
gäller marina ekosystem antas klimatförändringar ofta vara ett av de absolut största hoten. Ex. hotas 
många av världens korallrev p.g.a. ökande vattentemperaturer (blekning). Det bör dock även tilläggas att 
klimatförändringar inte under alla omständigheter behöver påverka den biologiska mångfalden på ett 
negativt sätt. Studier visar exempelvis att varmare och fuktigare klimat i de svenska fjällen kan leda till 
tillväxt och nyetableringar av arter i skogar och sjöar i de svenska fjällen. Exempelvis antas tillväxten av 
vattenlevande djur i artfattiga sjöar i fjällen öka p.g.a. klimatförändringar. Biomassan för alla grupper 
utom växtplanktorn ökade och särskilt stor var effekten på rovfiskar och andra predatorer. Huruvida 
effekten på den biologiska mångfalden blir positiv eller negativ beror dock på den totala förändringen i 
ekosystemet. Se Jaremalm och Gyllenhammar (2008). 
699 Se exempelvis Hodas (2008), s. 383-399, som diskuterar rättens misslyckande att integrera dessa två 
mål. Se även artikel om förhållandet mellan Kyotoprotokollet och mångfaldskonventionen av Gillespie 
(2008b).  
700 Enligt Abbot (2006), p. 73, är ett av de största hoten mot hållbar utveckling just förlusten av biologisk 
mångfald.  
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lämpligheten ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv måste således göras i det enskilda 
fallet.701  

5.2.4 Hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden  

Hållbart nyttjande är ett av de tre övergripande målen med konventionen om biologisk 
mångfald (se artikel 1). I konventionen (artikel 2) finns en definition som anger att ett 
hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden innebär ett 

”nyttjande av komponenter av biologisk mångfald på ett sätt och i en 
utsträckning som inte leder till långsiktig minskning av biologisk 
mångfald, varigenom dess potential att tillgodose nuvarande och 
kommande generationers behov och förväntningar bibehålls”.702

Definitionen innebär således, liksom definitionen av hållbar utvecklingen, en fysisk 
begräsning av hur dagens personer kan nyttja den biologiska mångfaldens komponenter 
i förhållande till framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Jaktaktivitet 
innebär ett uttag av vilda djur, d.v.s. ett uttag av förnyelsebara naturresurser.703 Jakt 
innebär således i ett vidare perspektiv ett nyttjande av den biologiska mångfaldens 
komponenter, både genom nyttjandet av den beskattade arten men även genom 
påverkan på andra komponenter i ekosystemet. Givet de ovan beskrivna rättsliga målen 
och principerna måste jakt eller annat nyttjande av den biologiska mångfalden ske inom 
långsiktigt hållbara gränser både med avseende på arten i sig men även med hänsyn till 
övriga arter och påverkan på funktioner och strukturer i artens ekosystem. Denna 
tolkning stöds av framför allt av konventionens bestämmelser samt principer och 
riktlinjer för tillämpning av kravet på ett hållbart nyttjande,704 vilka bland annat anger 
att förvaltningen av naturresurser ska, så långt som möjligt, tillämpas med ett 
försiktighetstänkande samt med ett ekosystemperspektiv så att irreversibla skador på 
den biologiska mångfalden undviks eller minimeras (se nedan).705  
                                                
701 Miljööverdomstolen har behandlat frågan om konkurrerande riksintressen i exempelvis MÖD 2007:54, 
M 8867-06, samt MÖD i mål M 350-09 (2009-10-09). Se även det tidigare nämnda målet MÖD 2005:66, 
där prövningen gällde lokalisering av ett vindkraftverk i ett orört naturområde. Bestämmelserna och 
relevant rättspraxis beskrivs i Michanek och Zetterberg (2008), s. 159-169. 
702 Översättning genom SÖ 1993:77.  
703 Enligt svensk rätt innebär begreppet jakt att fånga eller döda vilt men även att söka efter, spåra eller 
förfölja vilt för att fånga eller döda viltet. Dessutom omfattas ingrepp i viltets bon samt att ta eller 
förstöra fåglars ägg. Se 2 § 1 st. 2 och 3 p. JL samt kapitel 6.  
704 En av de bestämmelser i konventionens som hänvisar till begreppet hållbart nyttjande är artikel 10 som 
anger att parterna ska, dock endast ”så långt som möjligt”, integrera hänsyn till bevarandet och det 
hållbara nyttjandet av biologiska resurser i nationellt beslutsfattande samt vidta åtgärder för att undvika 
eller minimera skador på den biologiska mångfalden.  
705 Se de s.k. Addis Ababa Principles and Guidelines, nr 4 och 5. Dessa principer överensstämmer med 
principer utformade i ekosystemansatsen (se nedan). Se även COP-besluten II/7, III/9, V/24, VI/13 och 
VII/12.  
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Begreppet hållbart nyttjande har inte införts i den svenska jaktlagstiftningen eller i de 
EU-rättsliga direktiven. I EU-rätten ställs krav på tillämpning av principen om ett 
”förnuftigt utnyttjande” i samband med jakt på fågelarter.706 Det finns dock ingen 
definition av begreppet i direktivet.707 Eftersom EU är part till konventionen om 
biologisk mångfald och naturskyddsdirektiven, däribland fågel- och habitatdirektiven, 
är de viktigaste instrumenten för att genomföra unionens skyldigheter enligt 
konventionen, kan bestämmelserna i direktiven ses i ljuset av den internationella 
rätten.708 Fågeldirektivets ”förnuftigt utnyttjande” bör således ses i ljuset av begreppet 
”hållbart nyttjande”.709  

5.3 Försiktighetsprincipen  

5.3.1 Inledning 

Principer om försiktighetstänkande har utvecklats för att hantera bristen på fullständig 
information vid risk för skada på ekologiska värden. Försiktighetsprincipen utgör 
därmed en viktig vägledande princip vid genomförandet av mål om bevarandet av 
biologisk mångfald och det övergripande målet om en hållbar utveckling. 
Försiktighetsprincipen har antagits i Riodeklarationen och innebär enligt deklarationens 
definition att brist på fullständig och säker vetenskaplig information inte ska kunna 
föranleda att stater inte vidtar åtgärder för att förhindra risk för allvarlig eller 
oåterkallelig skada.710 Hur stor faktisk betydelse principen får i den nationella rätten 

                                                
706 Fågeldirektivet anger att medlemsstaterna ska säkerställa att jakt på fåglar listade i bilaga 2 ska 
överensstämma med bland annat principen om ett ”förnuftigt utnyttjande”. Se mer om detta i kapitel 6. 
707 Begreppet återfinns även i Ramsarkonventionen, d.v.s. i förhållandet till användandet av livsmiljöer 
och ekosystem (våtmarker). Parterna har enats om att ett förnuftigt utnyttjande är ett hållbart nyttjande av 
våtmarker till förmån för mänskligheten på ett sätt som är förenligt med bevarandet av ekosystemets 
naturliga egenskaper. Hållbart nyttjande definieras som ”människans nyttjande av våtmarker på ett sätt 
som kan ge nuvarande generationer bästa möjliga fördelar samtidigt som man bevarar dess potential att 
uppfylla framtida generationers behov och förväntningar”. I definitionen av ekosystemens naturliga 
egenskaper ingår samspelen mellan ekosystemens komponenter. Se även Kommissionens meddelande om 
Förnuftigt nyttjande och bevarande av våtmarker, KOM(95) 189, 29.5.1995.  
708 Även andra naturskyddskonventioner som EU är part till, såsom den ovan nämnda 
Ramsarkonventionen, Bern- och Bonnkonventionerna m.fl. utgör viktiga tolkningsunderlag.  
709 Kommissionen har tillsammans med Orniskommittén tagit fram en förklaring av begreppet ”förnuftigt 
utnyttjande”. Se Orniskommitténs arbetsdokument nr XI/189/91 samt Kommissionens vägledningar om 
tillämpning av fågeldirektivet, KOM(93) 572, 24.11.1993, s. 11 samt Kommissionen (2004), s. 15-22. Se 
en analys av de EU-rättsliga principerna i kapitel 6.  
710 Se artikel 15. Kravet att tillämpa principen gäller emellertid endast ”så långt som möjligt” och kan 
således variera mellan stater. Däremot har inte principen införts i Konventionen om biologisk mångfald, 
även om den nämns i preambeln. Parterna till konventionen har dock antagit riktlinjer för tillämpningen 
av principen i samband med konventionens förpliktelser. Se om detta i Jóhannsdóttir (2009), s. 256.  
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beror på hur väl den implementeras och preciseras i rättsordningarna.711

Försiktighetsprincipen har införts i miljöbalken, som gäller parallellt jaktlagstiftningen, 
som ett av kraven bland flera allmänna hänsynsregler.712 Den parallella tillämpning är 
av principiell betydelse eftersom principen inte har införts i jaktlagstiftningen.713 Inom 
EU finns principen i EUF-fördraget, artikel 191(2), vilket innebär att principen ska vara 
vägledande för EU:s institutioner vid utfärdande av miljörättslig lagstiftning.714 Det 
finns dock ingen definition av principen i fördraget och principen är inte införd i de 
naturskyddsdirektiv som är föremål för analys i denna avhandling.715 Även om 
principen inte är införd i naturskyddsdirektiven har domstolen gett uttryck för principen 
i tillämpningen av direktivens bestämmelser.716 Dessutom kräver direktiven vad gäller 
det strikta skyddssystemet som ska inrättas för skydd av arter av unionsintresse att även 
preventiva åtgärder tas, vilket kan ses som en operationalisering av 
försiktighetsprincipen riktad till medlemsstaterna.717  

5.3.2 Innebörd och implikationer avseende uttag av viltarter vid jakt  

Försiktighetsprincipen har som ovan beskrivits införts i miljöbalkens andra kapitel och 
utgör med andra ord en av de allmänna hänsynsreglerna som gäller mot var och en.718

Eftersom miljöbalken och jaktlagstiftningen gäller parallellt kan principen bli tillämplig 

                                                
711 Försiktighetsprincipen är väl beskriven inom den juridiska doktrinen och för en mer utförlig 
redogörelse om vad försiktighetsprincipen innebär hänvisas till dessa. Se exempelvis Nilsson (2001), s. 
407-423 samt de Sadeleer (2007).  
712 Såväl krav på kunskap om åtgärd eller verksamhets effekt som krav på särskilda försiktighetsmått för 
att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet krävs. Här finns även ett krav på yrkesmässig 
verksamhet att använda bästa möjliga teknik. Se 2 kap. 2-3 §§ MB. Dessutom kompletteras dessa 
grundläggande allmänna hänsynskrav med krav på produktval, hushållning och lokalisering (se 2 kap. 4-6 
§§ MB), samt med en rimlighetsavvägningsregel, efterbehandlingsansvar samt stoppregler (se 2 kap. 7- 
10 §§ MB). De allmänna hänsynsreglerna har beskrivits noggrant i många olika sammanhang och 
beskrivs därför inte närmare här. Se istället exempelvis Michanek och Zetterberg (2008), s. 113-149. 
713 Förhållandet mellan lagstiftningarna beskrivs i kapitel 6.  
714 Artikeln motsvarar artikel 174(2) i det tidigare EG-fördraget.  
715 Däremot finns krav på tillämpning av principen inom EU:s fiskeripolitik. Se förordning 2371/2002 of 
20 December 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken (artikel 2 och 3(i)). Rådet beslöt 2001 att försiktighetsprincipen ska 
tillämpas i samband med beslut om fleråriga fiskekvoter. Även riktlinjer om hur försiktighetsprincipen 
skall tillämpas inom unionens fiskeriförvaltning antogs. Exempelvis innebär principen i 
fiskeförvaltningen att ”avsaknaden av tillförlitliga vetenskapliga rön får inte tas som intäkt till att skjuta 
upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att bevara målarter, därmed förbundna arter eller 
arter som är beroende av dessa samt deras livsmiljö”.  
716 Vid tillämpning av artikel 12 i habitatdirektivet som syftar till att upprätta ett skydd av arter listade i 
bilaga 4 till direktivet har domstolen tillämpat principen om förebyggande åtgärder. Se bland annat målen 
C–103/00, C–518/04 och C–183/05. Domstolen har bland annat förkastat argument att en minskning av 
antalet bon skulle behöva bevisas för att påvisa att tillräckliga skyddsåtgärder inte vidtagits.
717 Detta utvecklas i kapitel 6.  
718 Såväl krav på kunskap om åtgärd eller verksamhets effekt som krav på särskilda försiktighetsmått för 
att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet krävs. Se 2 kap. 2-3 §§ MB. För en beskrivning 
av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken se Michanek och Zetterberg (2008), s. 113-149 samt 
Bengtsson (2007), s. 159-167. 
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även i jaktsammanhang, trots att den inte har införts i jaktlagstiftningen.719

Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för skada på miljön (exempelvis risken 
för en oönskad minskning av en art eller skada på en ekosystemfunktion), är tillräcklig 
för att olika former av miljökrav (d.v.s. olika former av hänsynsregler, regler om 
kontroll, förbud m.m.) kan bli tillämpliga. Dessutom är en följd av 
försiktighetsprincipen att en s.k. omvänd bevisbörda gäller, vilket innebär att den som 
vill bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd har skyldigheten att bevisa att detta inte 
orsakar skada.720 Om det inte kan visas att risk för skada inte föreligger utlöses olika 
former av miljökrav för att förhindra, hindra eller motverka skador.721 Hur stark 
bevisningen måste vara är emellertid inte klart. I den miljörättsliga doktrinen anges att 
kraven på bevis bör bli högre ju allvarligare den eventuella skadan är.722  

Utöver dessa kravregler finns även stoppregler som innebär att en verksamhet eller 
åtgärd kan hindras, i alla fall om skadan eller olägenheten anses vara av ”väsentlig 
betydelse”.723 Av väsentlig betydelse bör förmodligen vara en sådan negativ påverkan 
på en arts gynnsamma bevarandestatus så att dess långsiktiga bevarandestatus äventyras 
signifikant. Trots detta kan emellertid en aktivitet tillåtas om det finns ”särskilda 
skäl”.724 Här finns med andra ord utrymme för avvägningar. När det i miljöbalken finns 
tolkningsutrymme eller utrymme för avvägningar mellan nytta och skador bör balkens 
målsättning vara vägledande vid tolkningen, däribland bevarande av den biologiska 
mångfalden som i sin tur är en del av målet om en hållbar utveckling.725 Ur ett 
biologiskt mångfaldsperspektiv bör därmed en bedömning av om jakt eller annan 
aktivitet (exempelvis introduceringar av viltarter) är önskvärd eller inte, inte enbart utgå 
från den specifika artens överlevnad, utan även från arternas potentiella 
ekosystemfunktioner och därmed den eventuella skadans omfattning på den biologiska 
mångfalden i sin helhet.  

För att kraven som följer av försiktighetsprincipen ska få någon reell effekt krävs 
emellertid kompletterande regler som genomför principen. Exempelvis är regler om 

                                                
719 Se 2 kap. 1 och 3 §§ MB. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för såväl verksamheter som 
åtgärder som kan påverka miljön mer än försumbart. Se som sagt kapitel 6 för en beskrivning av hur 
lagstiftningarna förhåller sig till varandra och vilka rättsliga implikationer miljöbalkens regler kan ge 
upphov till i samband med jakt. Se mer utförligt om detta bland annat i Christensen (2000), s. 393, 
Zetterberg (1997), s. 54-58 och Michanek och Zetterberg (2008), s. 124-129. Se även Sadeleer (2007), s. 
125-136.  
720 2 kap. 1 § MB. Ytterligare en allmän hänsynsregel som är viktig ur ett försiktighetsperspektiv är kravet 
på att införskaffandet av nödvändig kunskap i 2 kap. 2 § MB. 
721 2 kap. 2-6 §§ MB. 
722 Se Zetterberg (1997), s. 54-58 samt Michanek och Zetterberg (2008), s. 121. Se även kapitel 3 där 
detta lyfts fram som en teoretisk utgångspunkt för att hantera osäkerhet och ofullständig information i 
samband med reglering av komplexa och dynamiska ekosystem.  
723 Se 2 kap. 9 § MB. 
724 2 kap. 9 § MB. 
725 Målet om hållbar utveckling formulerades tidigast i den s.k. Brundtlandrapporten från 1987 som en 
utveckling som ”..tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” Målet är numera infört i såväl internationell och nationell rätt, liksom i EU-
rätten. Miljööverdomstolen har i vissa mål där olika miljöintressen (bl.a. utvinning av förnybar energi och 
bevarande av biodiversitet) står mot varandra, tillämpat målregeln i 1 kap, 1 § MB och bedömt vilken 
lösning som bäst främjar uthållig utveckling. 
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krav på upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus ett exempel på ett krav där 
försiktighetsprincipen skulle kunna bli tillämplig vid myndighetens bedömning av 
huruvida jakt ska tillåtas samt hur omfattande denna jakt i så fall bör vara. Givet att det  
efter en bevisbedömning anses att risken för skada på artens gynnsamma 
bevarandestatus är tillräckligt stor för att motivera ett försiktighetstänkande kan således 
myndigheten redan när det finns en beaktansvärd risk ställa särskilda krav på 
försiktighetsmått och skyddsåtgärder.726 Exempelvis skulle myndigheten kunna besluta 
om att särskild hänsyn ska tas under sådana perioder då arterna kan anses vara särskilt 
känsliga för jakt som en försiktighetsåtgärd för att förhindra att artens nivåer för 
långsiktigt bevarande inte överskrids.727 Givet att den biologiska mångfalden ska 
bevaras på alla tre nivåer bör myndigheterna även kunna besluta om att begränsa rätten 
att jaga om det finns en tillräckligt stor risk för att jakten leder till skador på andra arter 
eller vissa ekosystemfunktioner (trots att den art som jagas varken är hotad eller 
sällsynt).728 En omvänd bevisbörda bör då innebära att den som vill bedriva jakt har 
skyldigheten att visa att det inte finns någon risk för sådana skador.729  

Försiktighetsprincipen handlar således om att förhindra skada även när vi inte vet exakt 
vilken skada som kommer att uppstå. Ett sådant angreppssätt kan anses vara särskilt 
viktigt när det gäller reglering av komplexa och dynamiska ekosystem, när kunskapen 
är bristfällig och sambanden icke-linjära och effekten av olika handlingar därmed svår 
att förutsäga.730

                                                
726 Det är här med andra ord viktigt att skilja mellan riskbedömningen och de materiella kriterierna för 
tillämpningen av principen och övriga hänsynsregler. Det är nödvändigt att först göra en riskbedömning 
(om risken för skada är tillräcklig stor) i det enskilda fallet för att avgöra om hänsynsreglerna ska 
tillämpas eller inte. Efter detta är fastlagt måste en bedömning av vilka krav på försiktighetsmått 
(inklusive krav på lokalisering, förbud o.s.v.) som ska gälla för en viss verksamhet eller åtgärd (en s.k. 
skälighetsbedömning). Om bevisstyrkekravet är fast (d.v.s. ej varierar i förhållande till den eventuella 
skadans omfattning) kan risken för skadornas omfattning istället vägas in i denna skälighetsbedömning. 
Detta argumenteras ofta vara mer ändamålsenligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv än vid en 
riskbedömningsavvägning 
727 Såsom beskrivs i kapitel 6 ställer EU-rätten dessutom krav på att länderna ska införa förbud mot jakt 
under vissa perioder då arterna kan anses särskilt känsliga för påverkan genom jakt.  
728 I prop. 2009/19:239 om ändringar i älgförvaltning uttrycks att försiktighetsprincipen i samband med 
älgförvaltning kan ”komma att handla om älgbetets påverkan på den biologiska mångfalden och i 
områden med rovdjur att inte tillåta att tätheterna av älg blir för låga”. Se s. 21.  
729 Krav på kunskap bör i så fall omfatta uppgifter om bevarandestatusen hos en art och i 
ekosystemexemplet uppgifter om sambanden mellan arter och dess bytesdjur o.s.v. De rättsliga krav på 
övervakning och inventeringar av bevarandestatus, påverkan eller förändringar i ekosystemen m.m. som 
tas upp i kapitel 3 och 8 handlar emellertid om krav på myndigheter. Dessa krav på myndigheterna ses 
som en särskilt nödvändig för att säkerställa att det sker en återkopplingen mellan mål, regler och resultat. 
Detta anses i sin tur vara en oumbärlig del i skapandet av en adaptiv planering för genomförandet av 
målet om biologisk mångfald. 
730 Förändringarna antas även ske snabbare i och med de framtida klimatförändringarna. 
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5.4 Ekosystemansatsen  

5.4.1 Inledning  

Insikten om ekosystemens komplexitet och dynamik har som ovan beskrivits lett fram 
till att principer, ansatser och strategier för ekosystemförvaltning har utvecklats inom 
olika rättsordningar, på såväl internationell som nationell nivå.731 Konventionen om 
biologisk mångfald utgör i sig ett viktigt steg mot ett mer ekosystematiskt angreppssätt 
vad gäller reglering och förvaltning av den biologiska mångfaldens komponenter (se 
ovan). Utöver konventionen och de förpliktelser denna anger har vidare ett flertal beslut 
antagits av parterna till konventionen om biologisk mångfald med syfte att ge ytterligare 
vägledning för implementering av konventionens bestämmelser i en ekosystematisk 
riktning och därmed till ett bättre genomförande av konventionens mål om bevarandet 
av biologisk mångfald och hållbar utveckling.732 Bland annat har den s.k. 
ekosystemansatsen antagits med syfte att åstadkomma en vägledande 
förvaltningsstrategi med hänsyn till ekosystemens komplexitet och dynamik.733

Ekosystemansatsen är emellertid ingen rättslig princip med en tydligt och lagstadgat 
angiven definition, jämförbar med försiktighetsprincipen (se ovan). Ansatsen utgör 
snarare ett övergripande och vägledande ramverk för mångfaldskonventionens parter 
vid införlivandet och tillämpning av konventionens bestämmelser. Nedan beskrivs 
kortfattat de vägledande principer som är av särskild betydelse för de 
problemställningar denna avhandling behandlar. 

                                                
731 Ekosystemprinciper har bl.a. införts i flera internationella regleringar av fiskeresurser. Se exempelvis 
FN:s Antarktiskkonventionen samt FN:s avtal om långtvandrande och gränsöverskridande fiskebestånd.  
732 Även i EU-rätten och i andra internationella regleringar återfinns vissa ekosystemprinciper och 
ekosystembaserad angreppssätt. I den EU:s förordning 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande 
av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken anges att fisket ska bedrivas med 
ekosystemperspektiv (artikel 2). Även om det är fastslaget att ekosystembaserad fiskeförvaltning ska 
bedrivas innehåller förordningen emellertid inga materiella krav för genomförandet av denna princip. De 
förvaltnings- och återhämtningsplaner som ska utarbetas ställer framför allt krav som relaterar till den 
beskattade arten i sig, d.v.s. de arter som är av ekonomiskt intresse för fisket. Det anges endast att sådan 
hänsyn kan införas i planerna. Genom krav på tillämpningen av försiktighetsprincipen vid avsaknaden av 
tillförlitliga vetenskapliga rön finns dock krav på hänsyn till arter som är relaterade till målarter eller 
deras livsmiljö. EU:s fiskeripolitik är för närvarande föremål för revidering. Några långtgående 
förändringar i det ekosystematiska angreppssättet är emellertid inte att förvänta. I FN:s avtal om 
långtvandrande och gränsöverskridande fiskbestånd, finns däremot fler ekosystematiska angreppssätt. 
Enligt detta avtal ska staterna bl.a. anta bevarandeåtgärder för arter som tillhör samma ekosystem eller på 
annat sätt beror av den beskattade arten (artikel 5(e) och 5(f)). Avtalet syftar till att säkerställa ett 
varaktigt nyttjande av fiskeresurserna genom ett internationellt samarbete i regionala 
fiskerikommissioner. Dessutom ska bifångster och påverkan på beroende arter minimeras, särskilt sådana 
som är hotade och effekterna på övriga arter (d.v.s. även andra arter än de som beskattas) och 
ekosystemet i sin helhet utvärderas (artikel 5(d), 5(j) och 6(d)). 
733 Ekosystemansatsen har erkänts vid världstoppmötet om hållbar utveckling (World Summit on 
Sustainable Development), den 26 augusti-4 september 2002 i Johannesburg, Sydafrika, som en viktig del 
i främjandet av hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Mötet var en uppföljning av FN-
konferensen om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro, Brasilien, 1992. Se COP-beslut VII/11, 
bilaga A.1. 
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5.4.2 Ekosystemansatsens vägledande principer 

Ekosystemansatsen består av ett antal (12) principer som syftar till att ge vägledning i 
arbetet med implementeringen av mångfaldkonventionens bestämmelser.734 Av särskilt 
stort intresse är principerna som lyfter fram adaptiv förvaltning (detta uttrycks vara en 
nödvändigt angreppssätt för att reglera komplexa och dynamiska ekosystem) och att 
särskilt vikt ska ges till olika former av ekosystemsamband, till ekosystemens processer 
och funktioner att förvaltning av den biologiska mångfalden ska ske på den nivå som är 
mest lämplig för det objekt som ska förvaltas.735 Utgångspunkten för att en adaptiv 
förvaltning ses som ett nödvändigt angreppssätt är insikten om att förändring är 
oundviklig, till följd av komplexiteter och dynamik i ekosystemen, som leder till 
osäkerheter och oförutsägbara effekter.736 Principerna anger med andra ord viktiga 
utgångspunkter för att skapa mer ändamålsenliga rättssystem i samband med reglering 
för bevarande och uthållig användning av den biologiska mångfalden. Eftersom 
principerna är mycket allmänt hållna, potentiellt överlappade och inte rangordnade (för 
hantering av eventuella konflikter inom och mellan principerna) är emellertid frågan 
vilken faktisk betydelse de får i genomförandet av mångfaldkonventionens förpliktelser 
i de nationella rättsordningarna.737 Risken för att de får liten faktiskt betydelse är 
särskilt stor eftersom principerna dessutom är antagna i form av rekommendationer.738 I 
nästa avsnitt beskrivs huruvida ansatsen har genomförts i den svenska regleringen av 
jakt.  

5.4.3 Ekosystemansats i den nationella jaktregleringen   

Det finns ingen lagstadgad hänvisning till eller explicit krav på tillämpning av den ovan 
beskrivna ekosystemansatsen varken i sin helhet eller till någon av dess principer i 
jaktlagstiftningen och inte heller EU:s fågel- och habitatdirektiv. Inte heller i övrigt 
finns explicita, lagstadgade principer, om tillämpning av ekosystemförvaltning i 
samband med jakt och viltvård. Såsom framgår av analysen i nästa kapitel saknas till 
stor del ekosystematiska perspektiv i den nationella regleringen av jakt och viltvård som 
                                                
734 Se COP-beslut V/6 (2000), V/7 (2002) och VII/11 (2004). Se de 12 s.k. Malawi-principerna för 
ekosystemansatsen med motiveringar samt riktlinjer för tillämpning i bilaga till beslut V/6 på 
http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?lg=0&dec=V/6.  
735 Se särskilt principerna 3-9.  
736 Se princip 9.  
737 Exempelvis innehåller ekosystemansatsen en princip om rättvisefördelning. Den första riktlinjen för 
tillämpningen av ekosystemansatsen anger att tillämpningen ”skall bidra till att uppnå jämvikt mellan de 
tre målen i konventionen om biologisk mångfald, nämligen bevarande, hållbart nyttjande och rättvis 
fördelning av den nytta som uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser”. Översättning genom 
Naturvårdsverkets inofficiella översättning av annex 1 i beslut av parterna i COP VII/11. Se 
http://www.biodiv.se/specialisten/Sv_Ekosystemsatsen_beslutVII_11. 
738 Det följer även av preciseringen av riktlinjerna för tillämpning av ekosystemansatsen i det senare 
beslutet (VII/11) att det finns flera alternativa sätt för staterna att implementera och tillämpa 
ekosystemansatsen. Exempelvis anges att principerna kan implementeras i nationella strategier för 
biologisk mångfald, handlingsplaner och regionala strategier eller i politiska riktlinjer och olika typer av 
sektorsplaner (exempelvis skogsbruk och fiske).  
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istället i stor utsträckning bygger på ett enartsperspektiv och intresseavvägningar mellan 
artbevarande och sociala och ekonomiska intressen. I och med senare och kommande 
ändringar i bland annat älg- och rovdjursförvaltningen har emellertid ekosystematiska 
perspektiv i flera avseenden lyfts fram som motiv till behov av regeländringar. Detta 
visar på att en allt större insikt hos lagstiftaren om att arter inte kan ses isolerat från 
andra arter eller dess ekosystem och att detta även bör får implikationer för hur den 
rättsliga regleringen utformas. I förarbetena till de kommande ändringarna i 
älgförvaltningen uttrycks bland annat att älgförvaltningen bör vara lokal, adaptiv och 
ekosystembaserad.739 I skälen för denna bedömning refereras till den ovan nämnda 
ekosystemansatsen och bland annat lyfts fram att en lokal ekosystembaserad 
älgförvaltning ”tar hänsyn till att älgen ingår i ett, eller flera, ekosystem med växter och 
andra djur”.740 Det uttrycks vidare att en naturlig geografisk avgränsning av en stam bör 
eftersträvas.741 Att älgförvaltningen ska vara adaptiv anses innebära ett behov av 
anpassning efter nya eller förändrade förhållanden, vilket i sin tur anses kräva 
uppföljning och kontinuerlig justering av uppsatta mål på ett sätt så att kunskapsbasen 
ökar.742  

De principer som kommer till uttryck i propositionen operationaliseras, som beskrivs i 
kapitel 6, exempelvis genom att skapa förutsättningar för förvaltning inom större 
områden med utgångspunkt i älgstammens utbredning. I många avseenden saknas 
emellertid rättsliga förpliktelser som innebär att dessa principer och målsättningar 
faktiskt genomförs. I det förslag till föreskrifter som Naturvårdsverket lämnat anges 
exempelvis inget krav på att en ekosystembaserad förvaltning ska tillämpas.743

Föreskrifterna anger endast en definition av vad som avses med detta.744  

Även i motiven till de senaste ändringarna i rovdjurspolitiken nämndes ekosystematiska 
perspektiv och behov av att skapa en adaptiv förvaltning med utgångspunkt i naturen.745

Dessa perspektiv har bland annat konkretiserats genom bildandet av 
rovdjursförvaltningsområden med utgångspunkt i arternas utbredningsområden, 
inrättandet av nya viltförvaltningsdelegationer med bred representation samt en 
koppling mellan möjligheten att delegera förvaltningsbeslut och arternas livskraft (med 
bedömningsgrunder utifrån miniminivåer och populationernas 
reproduktionskapacitet).746   

                                                
739 Se prop. 2009/10:239, s. 20-21.  
740 Det uttrycks vidare att detta framför allt gäller den växtlighet som utgör älgens föda, konkurrerande 
arter samt predatorer (prop. 2009/10:239, s. 21-22). 
741 Prop. 2009/10:239, s. 21-22. Se kapitel 6 för en beskrivning av hur detta regleras i författningarna.  
742 Prop. 2009/10:239, s. 21. Det uttrycks vidare att ”i en adaptiv förvaltning är lärandet en ständig 
pågående process” samt att kunskap och uppföljning är viktiga förutsättningar för ”en ekosystembaserad 
lokal förvaltning” (prop. 2009/10:239, s. 21-22). En sådan föreslås bland annat att genomföras genom att 
ge Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsen i uppdrag, att efter samråd med 
markägare och jägarorganisationer, ta fram förslag till inventeringsmetoder (prop. 2009/10:239, s. 47-50).  
743 Inte heller i jaktlagstiftningen eller jaktförordningen finns som ovan nämndes något sådant krav.  
744 Se 2 § förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort. 
745 Prop. 2008/09:210, s. 24.  
746 Se mer utförligt om rättens utformning i kapitel 6.  
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5.5 Sammanfattande kommentarer  

Principer om en hållbar utveckling, bevarandet av den biologiska mångfalden, 
ekosystemförvaltning och försiktighetstänkande m.m. har som sagt utvecklats i takt med 
att kunskapen om ekosystemens komplexitet vuxit och insikten om denna kunskaps 
bristfällighet blivit allt mer uppenbar. Principerna har antagits inom den internationella 
rätten och har delvis implementerats i nationell rätt och i EU-rätten. Det övergripande 
målet om hållbar utveckling och delmålet om biologisk mångfald är införd i 
miljöbalken men återfinns inte i jaktlagstiftningen. Principer om ekosystemtillämpning 
och försiktighetstänkande har inte implementerats i jaktlagstiftningen, även om behoven 
av dessa principer i samband med jakt har uppmärksammats allt mer den senaste tiden. 
Även om inte principerna införts såsom övergripande, vägledande principer eller 
målsättningar, har behovet av ekosystematisk och adaptiv reglering allt oftare lyfts fram 
i motiven. Såsom framgår av den följande analysen (i kapitel 6) har emellertid få 
konkreta förpliktelser för att genomföra en ekosystematisk och adaptiv reglering införts 
i jakt- och viltvårdsregleringen. Däremot har principen om ett försiktighetstänkande 
införts i miljöbalken och i EU-fördraget (men däremot inte explicit i 
naturskyddsdirektiven). Vilken betydelse målet om bevarande av den biologiska 
mångfalden och tillämpningen av försiktighetsprincipen får vid beslut om jakt, kommer 
således att bero på hur förhållandet mellan lagstiftningarna ser ut. Detta beskrivs därför i 
inledningen i nästa kapitel. Efter den inledande beskrivningen av lagstiftningarnas 
tillämpningsområden samt dessas inbördes förhållande följer analysen av den rättsliga 
regleringen av jaktuttag med utgångspunkt i de ekologiska kriterier som beskrivits i 
kapitel 2 samt de miljörättsliga utgångspunkterna som beskrivits i kapitel 3.  
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6 EN ANALYS AV RÄTTENS 
ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR BEVARANDET AV 
BIOLOGISK MÅNGFALD VID JAKTUTTAG  

Detta kapitel avser att analysera huruvida den rättsliga regleringen av jaktuttag av 
viltarter är ändamålsenligt utformad för att säkerställa genomförandet av mål om 
bevarandet av den biologiska mångfalden på såväl gen-, art- och ekosystemnivå. 
Ändamålsenligheten analyseras genom en jämförelse mellan rättsliga och ekologiska 
kriterier för bevarandet av biologisk mångfald (kapitel 2) vid beslut om jakt och 
viltvård. Dessutom utgör de miljörättsliga teorierna om rättens förhållande till komplexa 
och dynamiska ekosystem som utvecklats i tidigare miljörättslig och problemorienterad 
forskning (kapitel 3) ytterligare underlag för analys och särskilt för diskussion om hur 
rätten bör utformas (kapitel 8). Såväl den svenska jakt- och miljölagstiftningen som EU-
rätten omfattas. Kapitlet är uppdelat i en inledning (som förklarar dispositionen 
närmare), en bakgrund av det rättsliga systemets uppbyggnad samt en analys av 
rättsreglerna.  

6.1 Inledning  

1987 års jaktlag med tillhörande förordning och föreskrifter gäller inom Sveriges 
territorium och i den svenska ekonomiska zonen.747 Jaktlagstiftningen är till stor del en 
civilrättslig lagstiftning där frågor såsom vem som har rätt att jaga och var jakten får ske 
regleras. Utöver att reglera civilrättsliga förhållanden innehåller jaktlagstiftningen 
offentligrättsliga bestämmelser med syfte att reglera konflikter mellan jaktaktiviteter 
och miljöintressen. Bl.a. finns regler om jakttider och jaktlicenser, förbud mot vissa 
jaktsätt och fångstmetoder, med syfte att motverka uttag som leder till att livskraftiga 
populationer av de inhemska viltarterna inte upprätthålls.748 Däremot finns inget uttalat 
syfte att bevara den biologiska mångfalden i jaktlagstiftningen. Jakten kan dock, som 
beskrivits i kapitel 2, påverka den biologiska mångfalden på alla nivåer, från den 
genetiska variationen inom arten till hela ekosystem.749 Ju större påverkan jaktuttaget 
har på en arts genetiska variation, dess populationsdynamik, ekosystemet eller andra 

                                                
747 Jaktlag (1987:259) och jaktförordning (1987:905). 
748 Jaktlagen innehåller framför allt de civilrättliga reglerna och de grundläggande kraven för viltvården 
och jakt medan de detaljerade reglerna om jakttider m.m. återfinns i jaktförordningen och 
Naturvårdsverkets föreskrifter.  
749 Se även kapitel 1.  
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ekologiska värden, desto större behov av en adekvat gränssättning för uttaget.750

Rättsliga regler om jakt bör därför utformas på ett sätt att de säkerställer att uttag inte 
överskrider hållbara gränser om den biologiska mångfalden ska bevaras.751  

Sveriges möjligheter att bestämma om utformningen av uttagsregler ser dock olika ut 
inom olika administrativa områdena p.g.a. begränsningar i suveränitet och 
handlingsfrihet till följd av EU-rätt och ratificerade internationella konventioner. För de 
frågeställningar som analyseras i denna avhandling är särskilt de EU-rättsliga habitat- 
och fågeldirektiven relevanta.752 Inom den internationella rätten finns ett flertal 
naturskyddskonventioner med mer eller mindre relevans för frågeställningarna.753 Inom 
den nationella rätten gäller dessutom miljölagstiftningen (miljöbalken) parallellt med 
jaktlagstiftningen. Det är således ett flertal författningar som är tillämpliga på 
jaktaktiviteter och som kommer att omfattas av analysen.  

Nedan beskrivs de relevanta lagstiftningarnas tillämpningsområden samt förhållandet 
mellan lagstiftningarna. Därefter beskrivs de rättsliga utgångspunkterna för jaktuttag, 
såväl den svenska som den EU-rättsliga regleringen (rättssystemen beskrivs var för sig 
under respektive rubrik). Avsnitt 6.2 och 6.3 avser således att vara beskrivande för att 
ge läsaren en bakgrund och översikt över de rättsliga systemens uppbyggnad samt 
kunskap om mål och principer vilka ger vägledning vid tolkning av reglerna om 
jaktuttag. Analysen av rättsreglerna sker i avsnitt 6.4, 6.5, 6.6 och 6.7 som även 
innehåller vissa sammanfattande slutsatser, under rubrikerna ”analys”. Även dessa 
avsnitt behandlar svensk rätt och EU-rätt under respektive kriterium i den mån det är 
relevant med avseende på frågeställningen. Efter varje avsnitt ges en kort läsanvisning 
för den fortsatta framställningen för att underlätta för läsaren att följa den ovan 
beskrivna dispositionen. 

                                                
750 Se kapitel 2.  
751 För en diskussion om lagstiftning som styrmedel i förhållande till andra styrmedelsalternativ, se 
exempelvis Westerlund (2003), s. 40-70.  
752 När det gäller jakt på viltarter finns förpliktelser både i habitatdirektivet (rådets direktiv om bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter 92/43/EEG av den 21 maj 1992, EGT L 206) och fågeldirektivet 
(Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009. O.J. L 20/7) som ska 
efterlevas.  
753 Dessa omfattas inte av analysen. Se kapitel 1 och 4.  
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6.2  Lagstiftningarnas tillämpningsområden  

6.2.1 Geografisk tillämpning  

Jaktlagen gäller för viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande samt frågor som 
har samband därmed inom Sveriges territorium.754 Lagen gäller dock även för Sveriges 
ekonomiska zon samt det fria havet inklusive luftutrymmet ovanför (från svenska fartyg 
och luftfartyg) när så anges.755 Lagen är således tillämplig inte bara på Sveriges 
landterritorium, utan även på sjöterritoriet samt i vissa avseenden i den ekonomiska 
zonen och det fria havet. Med Sveriges sjöterritorium avses inre vatten inkl. insjöar, 
vattendrag, kanaler, bukter, vikar m.m. (innanför baslinjen) samt territorialhavet (d.v.s. 
12 nautiska mil756 från baslinjen).757 Inom Sveriges land- och sjöterritorium är Sveriges 
suveräna rätt att utnyttja eller begränsa uttag av naturresurser begränsad av förpliktelser 
enligt EU-rätten och ratificerade internationella konventioner.758  

När det gäller den ekonomiska zonen, d.v.s. vattnet utanför territorialvattnet upp till 200 
nautiska mil från baslinjen, gäller svensk lag endast när det är särskilt föreskrivet och 
förenligt med den jurisdiktion som följer av FN:s havsrättskonvention.759 Här har 
Sverige begränsad suveränitet att nyttja levande resurser enligt internationella avtal.760

FN:s havsrättskonvention ålägger vidare parterna att inte överutnyttja resurserna.761

Vidare finns exempelvis internationella avtal om skydd av marina däggdjur vilka 
förbjuder jakt och annan fångst av vissa arter.762 Handlingsutrymmet inom den 

                                                
754 1 § 1 st. JL. 
755 1 § 2 st. JL. 
756 En nautisk mil motsvarar 1852 meter. 
757 Se Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Baslinjen är vanligen den lågvattenlinje utmed kusten 
som anges i de officiellt erkända sjökorten.  
758 Inom miljöpolitiken har Sverige och EU delad kompetens. Unionen har antagit flera direktiv och 
förordningar som begränsar Sveriges suveränitet. För de frågeställningar som behandlas inom denna 
avhandling är som sagt särskilt fågel- och habitatdirektiven relevanta. Eftersom jaktlagstiftningen även är 
tillämpliga på marina däggdjur kan dock även EU:s fiskeripolitik (CFP) få betydelse, vilken gäller på 
Sveriges territorialvatten dock inte innanför baslinjen. På unionens fiskevatten har EU exklusiv 
kompetens.  
759 Se lag (1992:1140) om svensk ekonomisk zon. Se även bl.a. prop. 1995/96:140 s. 70–79 och prop. 
1997/98:90 s. 233–235. Vissa bestämmelser av miljöbalken är tillämpliga inom den ekonomiska zonen, 
däribland kapitel 2-4 samt kapitel 7. Det finns numera regler om särskilda skydds- och bevarandeområden 
(Natura 2000-områden) i den ekonomiska zonen. Det finns däremot inte möjlighet att bilda naturreservat i 
marina områden. Detta kan medföra problem med att bevara de värden som området avser och har 
skyldighet att skydda enligt EU-rätten, eftersom Natura 2000-områden endast innebär en tillståndsplikt 
till skillnad från naturreservat, där skötselplaner och särskilda föreskrifter kan utfärdas.  
760 Sverige har dock suveräna rättigheter att nyttja icke-levande resurser, exempelvis att utvinna olja, gas 
m.m., och fångst av levande organismer som är orörliga på havsbotten eller oförmögna till rörelse annat 
än i ständig beröring av havsbotten inom kontinentalsockeln, vilken består av havsbotten samt underlag 
inom territorialvatten samt i den ekonomiska zonen och det fria havet. Se Lag (1966:314).  
761 FN:s havsrättskonvention (UNCLOS), del V, artikel 61-68.  
762 Exempelvis finns den regionala Gdanskkonventionen (Östersjön) som utöver fiske även gäller marina 
däggdjur (sälar och delfiner) samt ett avtal om skydd av småval i Östersjön och Nordsjön, vilken gäller 
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ekonomiska zonen är dock även till viss del begränsad av EU-rätten. Unionens regler 
gäller inom de områden inom den ekonomiska zonen där medlemsstaterna utövar sina 
suveräna rättigheter.763 Habitatdirektivets skyddsbestämmelser omfattar även vissa 
marina arter och eftersom det är tillämpligt även utanför medlemsstaters territorialvatten 
ska skyddet säkerställas fullt ut även i medlemsstaters ekonomiska zoner.764 Inom 
Sveriges territorium och i den ekonomiska zonen är således Sveriges suveränitet att 
reglera uttag av arter begränsad av såväl internationell rätt som EU-rätten.765

På det fria havet (d.v.s. havsområden utanför länders ekonomiska zon) är jaktlagen 
tillämplig när så anges för jakt från svenska fartyg (även luftfartyg). Utöver jaktlagen 
gäller inskränkningar i den fria förfoganderätten över resurser i det fria havet som följer 
av de internationella avtal som Sverige ratificerat. Bland annat ålägger FN:s 
havsrättskonvention parterna att vidta åtgärder och samarbeta om bevarandeåtgärder för 
levande resurser.766 Eftersom inget land har suveränitet över det fria havet krävs således, 
såsom vid alla internationella överenskommelser, att stater frivilligt ratificerar och 
efterlever förpliktelser i de internationella avtalen. Förpliktelserna i internationella 
konventioner är dock ofta vaga och genomförandemekanismer saknas. En annan viktig 
aspekt (brist) ur ett globalt mångfaldsperspektiv är att unionens rättsakter inte omfattar 
det fria havet och ofta inte heller andra yttre randområden och medlemsstaternas 
utomeuropeiska territorier trots att dessa kan inbegripa betydande biologiska värden.767

6.2.2 Tillämpningsobjekten  

Ett centralt begrepp i den svenska jaktlagstiftningen, som styr lagstiftningens 
tillämpningsområde, vad avser objektet är vilt. Jaktlagen är tillämplig på viltarter och 
med vilt avses vilda däggdjur (även marina däggdjur omfattas) och vilda fåglar.768

Definitionen av vilt ger således ramen för vilka arter som kan regleras i 
jaktlagstiftningen, vilket även påverkar jakträttens omfattning. Den äldre 
jaktlagstiftning omfattade enbart sådana arter som ansågs vara jaktbara och arter som 
orsakade skada.769 Detta ändrades dock i och med 1938 års lag då jaktlagstiftningens 
                                                                                                                                              
för alla arter och underarter av tandval (utom kaskelotval) och som förbjuder fångst av dessa. 
Konventionen anger dock inga konkreta restriktioner.  
763 C-6/04, Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland, p. 115 och 117.  
764 C-6/04, p. 115 och 117. Förenade kungariket döms till underlåtenhet att implementera habitatdirektivet 
bortom dess territorialvatten, p. 118-119.  
765 De EU-rättsliga habitat- och fågeldirektiven är s.k. minimidirektiv vilket innebär att medlemsstater 
som huvudregel kan införa strängare åtgärder (upprätta en högre skyddsnivå) än de som anges i direktiven 
så länge sådana åtgärder inte står i konflikt med andra EU-rättsliga bestämmelser. Detta beskrivs mer 
utförligt nedan.  
766 UNCLOS (del VII) VII, artikel 116-120. Exempelvis kan även nämnas den internationella 
konventionen om regleringen av valfångst (från 1946). Även konventionen om biologisk mångfald är 
tillämplig på det fria havet. Den anger dock inga specifika åtgärder för skydd av mångfalden i havet. 
767 När det gäller det fria havet kan unionen således endast påverka nyttjandet av resurserna genom 
internationella avtal.  
768 2 § 1 st. 1p. JL. 
769 Se kapitel 3.  
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tillämpningsområde utvidgades till att omfatta alla vilda däggdjur och fåglar (s.k. 
villebråd).770 Ändringen ansågs ligga i linje med de för den tiden moderna principer om 
att inga arter är helt betydelselösa ur jakt- eller naturvårdsynpunkt och att det är 
människans plikt att ”icke allt för mycket rubba jämvikten i naturen”.771 I förarbeten till 
nya jaktlagen anges att vilt ska ha samma innebörd som begreppet villebråd i 1938 års 
lagstiftning.772 Det finns dock ingen taxonomisk avgränsning och begreppet art omfattar 
således underarter.773 Även fågel- och habitatdirektiven är tillämpliga på vilda 
fågelarter respektive vilda djur- och växtarter av unionsintresse.774 Habitatdirektivet 
omfattar artgrupperna däggdjur, groddjur, fiskar, mollusker, kärlväxter och mossor. 
Lavar, svampar och alger omfattas inte.775 Bestämmelserna i EU-rätten bör som 
huvudregel tillämpas även på underarter av de berörda arterna.776

Främmande arter omfattas som huvudregel inte av lagstiftningarnas skyddssystem 
eftersom främmande arter ofta anses utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden.777

Det är dock nödvändigt att klargöra att det är en skillnad avseende lagstiftningen och 
jakträttens omfattning å ena sidan och skyddssystemets omfattning å andra sidan. När 
det gäller jakträttens omfattning har den i äldre rättspraxis ansetts vara begränsad till 
viltarter som förekommer naturligt inom landet och inte ansetts omfatta tillfälligt 
förekommande eller nyinflyttade arter.778 När det gäller jaktlagstiftningens omfattning 
har Regeringsrätten i ett rättfall från 2002 uttalat att jaktlagstiftningen omfattar såväl 
inhemska som främmande viltarter.779 Bland annat hänvisas till att lagstiftningen 

                                                
770 1 § 1 st. 1938 års jaktlag. Prop. 1938:46, s. 38-40 och 90. 
771 Dock omfattades inga andra klasser av djurarter än däggdjur och fåglar (och så gäller än idag). En 
utvidgad jakträtt ansågs vidare innebära vissa icke önskvärda konsekvenser vad gäller intrång, olovlig 
jakt, bevakningskostnader, straffrättsliga konsekvenser m.m. Se SOU 1936:38, s. 109 och prop. 1938:46 
s. 90-91. Se även Bouveng och Seth (1945), s. 32.  
772 Prop.1986/87:58, s. 20-21. I ett remissyttrande till jakt- och viltvårdsbetänkandet (SOU 1983:21) 
föreslogs en utvidgning av begreppet till att omfatta även grod- och kräldjur. I allmänmotiveringen 
angavs behovet av skydd och vård av alla arter av däggdjur och fåglar vara avgörande för definitionens 
omfattning och därmed ansågs den gällande definitionen vara mest lämplig. 
773 Se kapitel 2.  
774 Habitatdirektivet, artikel 2 och fågeldirektivet, artikel 1 samt preambel. I artikel 1 i fågeldirektivet 
saknas hänvisning till vilda arter och här anges att direktivet är tillämpligt på ”fågelarter som naturligt 
förekommer inom medlemsstaternas europeiska territorium”. I preambeln och av rättspraxis framgår dock 
att direktivet är tillämpligt på vilda fågelarter. I den engelska versionen anges att det handlar om ”species 
of naturally occuring birds in the wild state in European territory (författarens kursivering)”.  
775 Den svenska artskyddsförordningen är således bredare i sitt tillämpningsområde, medan 
jaktlagstiftningen är snävare.  
776 Se C-67/97, Brottmål mot Ditlev Bluhme, p. 33 och 34 och mål C-202/94 Brottmål mot Godefridus van 
der Feesten samt avsnitt 6.4.2.  
777 Dessutom finns bestämmelser om jakt på främmande samt om utsättande och introduktion m.m. för att 
motverka skador av främmande arter i såväl nationell rätt, EU-rätt och internationell rätt. Se mer om detta 
i avsnitt 6.5.3.2.  
778 Återinförda arter har godtagits som en del av den naturliga svenska faunan och jakträtt på främmande 
arter har införts i ett flertal fall bl.a. med motivet att arten anses ha blivit en naturlig del av den inhemska 
faunan (exempelvis vid införandet av jakttid för vildsvin, se prop. 1986/87:58, 1986/87:JoU15 och rskr. 
1986/87:190). Se även Pettersson (1990), s. 54, Bouveng och Seth (1945), s. 27-29, SOU 1936:38, s. 109-
110, JT 1933 s. 178.  
779 RÅ 2002, ref. 37. I målet behandlas bland annat huruvida strutsar (som är en främmande art) 
omfattades av begreppet vilt och därmed omfattas av tillståndskravet för vilthägn.  
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innehåller förbud mot utsättande av vilt med motiv att minska spridningen av främmade 
arter och att en begränsning till inhemska viltarter därför vore orimlig.780  

När det gäller skyddet av viltarter anger jaktlagstiftningens målbestämmelse att det 
inhemska viltbeståndet ska bevaras.781 Här omfattas således inte främmande arter. Till 
följd av EU-rätten omfattas dock även fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i 
landet.782 EU-domstolen har även uttryckt att medlemsstaterna är skyldiga att skydda 
vilda fågelarter som förekommer inom hela unionens territorium och inte enbart de 
arter som förekommer inom det nationella territoriet.783 Det innebär att även fågelarter 
som enbart passerar genom landet eller befinner sig i landet under kortare perioder 
omfattas av direktivet.784 Med tanke på direktivens liknande syfte, innehåll och struktur 
är det sannolikt att domstolen skulle göra en liknande tolkning vad gäller skyldigheten 
att skydda arter som omfattas av habitatdirektivet även om de inte kan anses utgöra en 
del av den naturliga faunan inom medlemsstatens territorium.785 Här finns således risk 
för en konflikt mellan bevarandet av den tillfälligt förekommande arten och bevarandet 
av inhemska arter och biologisk mångfald.  

Eftersom jaktlagstiftningens omfattning är begränsad till vilda däggdjur och fågelarter 
omfattas inte domesticerade arter (d.v.s. djurarter där den evolutionära processen 
påverkats av människor för människors behov) av varken jakträtten eller 
skyddssystemet.786 När det gäller jaktlagstiftningens omfattning har det i äldre 
rättspraxis uttalats att inte heller vilda arter i fångenskap omfattas, inte ens om de 
kommit ur ägares skötsel och tillsyn, åtminstone inte när djuren återvänder av sig själva 
till fångenskapen.787 Inte heller djur som uppträder som tamdjur även i det vilda eller 
tamdjur som förvildats men som inte är en del av den naturliga faunan i det område som 
djuret befinner sig i omfattas.788 Motsatsvis omfattas arter som fötts upp i fångenskap 
men som rymt och förvildats och som är en del av den naturliga faunan eller gett 
upphov till vild stam av begreppet vilt.789 Djur i vilthägn räknas dock som vilda även 

                                                
780 Se 36 § JL och prop. 1986/87:58, s. 28-30 och 85. 
781 4 § 1 st. 1 p. JL. 
782 4 § 1 st. 1 p. JL. 
783 Se mål 247/85 (1987), p. 6.  
784 Mål 247/85 (1987), p. 21. Även fågelarter som inte förkommer naturligt inom en medlemsstat men 
som transporterats dit, bevaras eller marknadsförs där (oavsett död eller levande) omfattas (p. 22).  
785 Jämför även Kommissionens beskrivning av ett naturligt utbredningsområde där även områden som 
används tillfälligt eller där arten passerar någon gång under den normala flyttningen anses omfattas av 
det naturliga utbredningsområdet (Kommissionen (2007), s. 11). Enligt vägledning omfattas även 
områden dit arter spridit sig på naturlig väg och områden där arten tidigare förekommit naturligt och 
återintroducerats i. Dock anses inte områden dit arter introducerats medvetet eller ofrivilligt av 
människan eller områden där ”strövande individer upprätthåller sig tillfälligt” omfattas. Se mer om detta i 
avsnitt 6.5.2.  
786 2-4 §§ JL.  
787 Se det ovan nämnda fallet från Regeringsrätten där viltbegreppet prövas på strutsar som fötts upp i 
fångenskap, RÅ 2002, ref. 37. Se även NJA 1935 s. 148, RÅ 1977 s. 275-278, Jägarförbundets 
rättsfallredogörelser (Jäg rf) 1950-1952, s. 150 och 1953-1956, s. 16. Se även JT 1921 s. 183 och JT 1935 
s. 150 samt Pettersson, (1990) s. 11. Jämför även motivuttalandena till naturvårdslagens 24a §.  
788 Se Bouvengs redogörelse för rättspraxis i Pettersson (1990), s. 91-93 samt Jäg rf 1953-1956, s. 16.  
789 Se kommentar till jaktlagen, Pettersson (1990) s. 11, med hänvisning till rättspraxis. Minken tas upp 
som ett exempel på en art som gett upphov till vild stam genom rymning och därmed omfattas av 
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om de fötts upp i vilthägnet och omfattas därför av såväl skyddssystemet som 
jakträtten.790 EU-domstolen har uttalat att djur som fötts upp i fångenskap inte omfattas 
av direktivens bestämmelser.791  

Ett annat viktigt begrepp i jaktlagstiftningen som avgränsar lagstiftningens 
tillämpningsområde är jakt.792 Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant 
syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt.793 Redan försök till fångst eller dödande av djur 
räknas som jakt.794 Med jakt avses dock även att göra ingrepp i viltets bon och att ta
eller förstöra fåglars ägg.795 I 1938 års jaktlag fanns ingen legaldefinition av jakt vilket 
försvårade tolkningen av förpliktelsens innebörd och därför infördes en sådan i den nya 
jaktlagen.796 Införandet av legaldefinitionen av jakt syftade inte till att införa någon 
förändring gentemot tidigare gällande rätt.797 Däremot hade redan den äldre 
lagstiftningen en formulering som angav att lagstiftningen även omfattade ungar, bon 
och ägg. I motiven till den nya jaktlagstiftningen förtydligas vidare att bon avser utgöra 
ett samlingsbegrepp för alla slags boplatser.798 Även fågel- och habitatdirektiven 
omfattar ägg och bon (även livsmiljöer omfattas av direktiven).799

Ur ett biodiversitetsperspektiv är jaktlagen således begränsad vad gäller omfattning av 
arter samt vad gäller den biologiska mångfaldens olika dimensioner. Exempelvis 
skyddas inte mikroorganismer, ryggradslösa djur, svampar, insekter eller växtarter. 
Miljöbalken kompletterar dock artskyddet i jaktlagstiftningen genom att omfatta 
ytterligare arter men även genom att skydda mot andra åtgärder än jakt samt att skydda 
livsmiljöer.800 Jaktlagstiftningen saknar även ett uttalat syfte att skydda den biologiska 
mångfalden och regler för bevarandet av genetiska resurser och ekosystemfunktioner 

                                                                                                                                              
jaktlagstiftningens viltbegrepp. Bouveng uttrycker att arten är så vanligt förekommande att ett förrymt 
djur inte kan anses fredat mot jakt (s. 92).  
790 Renar räknas dock som tamdjur och renskötselanläggningar betraktas därmed ej som vilthägn. Se prop. 
1986/87:58, s. 28. Djurskyddslagen som i huvudregel ej gäller vilda djur gäller dock för vilda djur i 
vilthägn. Se även Pettersson (1990), s. 11. 
791 Se mål C-149/94, Didier Vergy. Målet handlade om fågelarter. Se även Kommissions vägledning för 
jakt enligt fågeldirektivet. 
792 Rätten att bedriva jakt är som sagt kopplad till fastighetsägandet men kan även överlåtas. Se 10-16 §§ 
JL. För att ha rätt att bedriva jakt krävs dock även ett kunskapsprov avläggas, se 40 § JL. 
793 2 § 1 st. 2 p. JL. 
794 Se rättfall om ansvar vid brott (Jäg rf 1953-1956, s. 90) samt Pettersson (1990), s. 78 och 141.  
795 2 § JL. Begreppet och därmed tillämpningsområdet är således bredare än vad som i normalt språkbruk 
brukar ses som jakt.  
796 I förarbetena till den äldre jaktlagen framhölls att vad som enligt allmänt språkbruk räknas som jakt 
ska gälla. Enligt lagrådet ansågs en legaldefinition vara överflödig eftersom den allmänna uppfattningen 
om vad som räknas som jakt överensstämde med vad lagen åsyftade att begreppet skulle omfatta (prop. 
1938:46, s. 90). Även problematiken med att utforma en definition som täcker in alla möjliga gränsfall 
togs upp och det uttalades att detta bättre skulle avgöras av rättstillämparen (prop. 1938:46, s. 90). För en 
mer utförlig diskussion om vad som räknas som jakt eller inte enligt 1938 års lag. Se SOU 1936:38, s. 
109-110 och Bouveng och Seth (1945), s. 26. 
797 Se prop. 1986/87:58, s. 67.  
798 Se prop. 1986/87:58, s. 67. 
799 Se artikel 1, fågeldirektivet och artikel 2, habitatdirektivet.  
800 De s.k. områdesskydden är inte föremål för analys i denna avhandling (se avgränsningar, kapitel 1). 
Däremot diskuteras kortfattat hur långtgående krav på skydd av arters habitat i samband med jaktaktivitet 
är i avsnitt 6.6.  
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saknas. Direktiven omfattar skydd av såväl vilda arter och livsmiljöer och 
habitatdirektivet har ett uttalat syfte att bevara den biologiska mångfalden.801 I den 
internationella rätten är fokus särskilt på migrerande eller hotade vilda däggdjurs- eller 
fågelarter och endast konventionen om biologisk mångfald är heltäckande både vad 
gäller omfattningen av arter samt de olika nivåerna av biologisk mångfald.802

6.2.3 Förhållandet mellan lagstiftningarna  

Hur effektiva rättsliga instrument och regler för bevarandet av arter, ekosystem och 
biologisk mångfald blir beror inte enbart på den materiella utformningen av jakt- 
viltvårds- och miljöreglerna utan på ett flertal olika faktorer.803 Exempelvis har hela 
rättsystemets systematik, förekomsten av kontraproduktiva rättsregler och 
genomförandemekanismer betydelse för möjligheten att nå de uppsatta målen.804 Ett 
helhetsperspektiv vid utformning och tillämpningen av lagstiftningarna är antagligen
särskilt viktig när miljömål såsom bevarandet av den biologiska mångfalden ska uppnås 
med tanke på ekosystemens komplexitet.805 En arts livskraft kan påverkas av flera olika 
direkta och indirekta faktorer utöver en direkt exploatering genom jakt, såsom utsläpp 
av förorenande ämnen, klimatförändringar, minskning av bytesdjur, fragmentering av 
livsmiljöer o.s.v. Bevarandet av arterna och därmed möjligheterna till jakt beror därför i 
stor utsträckning på annan mark- och vattenanvändning som regleras i annan 
lagstiftning än i jaktlagstiftningen.806 Exempelvis kan åtgärder inom skogsbruket eller 
skydd av områden förändra förutsättningarna för jaktuttag.807 Därutöver innehåller den 
övergripande miljölagstiftningen (miljöbalken) allmänna hänsynsregler som kan få 
betydelse för gränssättningen vid beslut om jaktuttag eller annan tillståndsprövning 
samt vid tillsyn. Miljöbalken fyller således en viktig funktion vid sidan av 
jaktlagstiftningen när det gäller gränssättningen av jaktuttag. Det finns därmed 
anledning att närmare förklara förhållandet mellan jaktlagstiftningen och miljöbalken.  

                                                
801 Däremot saknas ett explicit skydd av arters genetiska variation. Detta diskuteras mer utförligt nedan.  
802 Se kapitel 5.  
803 Detta har diskuterats i kapitel 3.  
804 Att en rättsregel är kontraproduktiv innebär att den inte bara är bristfällig utan att den faktiskt rent av 
motverkar de målsättningar som lagen har satt upp. Begreppet har använts av Westerlund m.fl. 
Exempelvis har Christensen (2000), s. 169, visat att regleringen av avloppssystemet är kontraproduktivt i 
förhållande till målsättningen att skapa slutna kretslopp av fosfor (bland annat genom att fosforflöden 
blandas med flöden av tungmetaller och blir obrukbara som gödningsmedel). Ett jakträttsexempel är att 
rättsregler som medger jakt på icke livskraftiga arter är kontraproduktiva i förhållande till målsättningen 
att bevara arter o.s.v. Se även kapitel 2, avsnitt 2.5.1.  
805 Se kapitel 2.  
806 I förarbetena framhålls att de grundläggande bestämmelserna för viltvården finns i lagstiftning om 
naturvård, miljöskydd, skogsvårdslagstiftning och lagstiftning om skötsel av jordbruksmark och att 
hänsynstagande till viltet behövs även vid annan mark- och vattenanvändning. Se prop. 1986/87:58, s. 20-
21. Se även SOU 1983:21, s. 115-118.  
807 Ett ökat hänsynstagande inom skogsbruket kan exempelvis innebära att ett högre jaktuttag är möjligt. 
Reglerna kan dock även innebära inskränkningar i rättigheterna att bedriva jakt. Se mer om skydd av 
områden och koppling till jakt i avsnitt 6.6.3.  
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6.2.3.1 Miljöbalken och jaktlagstiftningen 

Miljöbalken har ett omfattande tillämpningsområde (vilket dock inte är definierat i 
lagtext) och har därmed en viktig funktion i regleringen av negativ påverkan på 
miljön.808 I lagen uttrycks att den ska tillämpas parallellt med annan lagstiftning då 
verksamhet kan orsaka skada eller olägenhet på sådana intressen som ska skyddas enligt 
miljöbalken.809 Det uttrycks även i jaktlagen att annan lagstiftningen gäller parallellt vad 
gäller vården och skyddet av viltet.810 Eftersom miljöbalken har ett explicit mål att 
bevara den biologiska mångfalden, men även generella krav på hänsyn som gäller var 
och en, samtidigt som detta saknas i jaktlagstiftningen, är bestämmelsen om den 
parallella tillämpningen av stor principiell betydelse.811 Det ska dock tilläggas att det är 
möjligt att föreskriva i annan lag att miljöbalken inte ska tillämpas när den andra lagen 
reglerar samma fråga.812 Eftersom de allmänna hänsynsreglerna har ett mycket brett 
tillämpningsområde finns dock även risk att tillämpningsområdet överlappar med annan 
lagstiftning utan att det föreskrivs vilken lag som ska tillämpas. I förarbetena till 
miljöbalken anges att allmänna rättsgrundsatser ska tillämpas i sådana situationer (d.v.s. 
när olika lagstiftningar i en viss situation anger olika långtgående miljökrav).813

Eftersom miljöbalkens krav syftar till att utgöra en ”miniminivå” bör dock sådana 
rättsprinciper inte kunna innebära att mindre strikta miljökrav i annan lagstiftning tar 
över.814 En följd av detta är således att det striktare miljökravet alltid gäller. Allmänna 
rättsgrundsatser bör därför endast få marginell betydelse och huvudregeln är som sagt, 
vilket följer av lagtexten, att lagstiftningarna gäller parallellt.815  

Artskyddsbestämmelserna i miljöbalken är som sagt inte tillämpliga när 
jaktlagstiftningens regler gäller. Miljöbalkens regler kompletterar dock reglerna i 
jaktlagstiftning (och annan sektorlagstiftning) genom att dels omfatta sådana arter som 
inte omfattas av jaktlagen (eller annan lagstiftning) och dels genom att skydda arter från 
aktiviteter som inte kan hänföras till jakt (eller annan aktivitet som regleras utanför 
miljöbalken).816 Vidare finns särskilda regler om skydd av områden som kan innebära 

                                                
808 Se bl.a. prop. 1997/98:45, del 1, s. 189-192. Tillämpningsområdet anses vidare än det sammanlagda 
värdet av de 16 lagar som infördes i miljöbalken 1999, eftersom miljöbalken är tillämplig på alla 
verksamheter och åtgärder som motverkar dess syfte. Se även Michanek och Zetterberg (2008), s. 101-
106. 
809 1 kap. 3 § MB.  
810 1 § 2 st. JL. 
811 Se mer om förhållandet mellan lagstiftningarna i Bengtsson (2001), s. 119-121.  
812 Exempelvis gäller miljöbalkens artskyddsregler inte när sådana regler finns i jakt- och 
fiskelagstiftningarna. Se nedan.  
813 Exempel på en sådan allmän rättsgrundsats är att speciallag går före allmän lag (d.v.s. lex specialis). 
Se vidare prop. 1997/98:45, del 1, s. 190-191.  
814 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 149. Frågan utvecklas närmare i Michanek och Zetterberg (2008), s. 443-
445.  
815 1 kap. 3 § MB. 
816 Utöver artskyddsbestämmelserna finns regler om områdesskydd som kan inskränka rätten till jakt (se 
reglerna om nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde). Jakten kan 
även ha en betydande påverkan på arter och livsmiljöer som är utpekade som särskilda skydds- eller 
bevarandeområden och i sådana fall krävs tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser i 7 kap. 28a-29b MB 
enlig 1 § 3st. JL.  
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inskränkningar i rätten till jakt.817 Exempelvis kan föreskrifter som inskränker rätten till 
jakt för att skydda en djur- eller växtart inom ett visst område meddelas.818 Tillstånd 
enligt miljöbalken kan även krävas för att bedriva jakt inom särskilda skydds- och 
bevarandeområden om jakten har betydande påverkan på de värden som området avser 
skydda.819 Dessa instrument, såväl som regler i annan sektorlagstiftning, utgör viktiga 
komplement i bevarandet av viltarterna framför allt genom skydd av arternas habitat.820  

Av särskild betydelse är att de allmänna hänsynsreglerna gäller för alla verksamheter
och för sådana åtgärder som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.821 De 
allmänna hänsynsreglerna gäller således som huvudregel även för jaktaktiviteter oavsett 
om jakten är en återkommande företeelse (verksamhet) eller en tillfällig och enstaka 
åtgärd. Här kan särskilt nämnas kravet på försiktighetsåtgärder som saknas i 
jaktlagstiftningen.822 Bestämmelsen ska vidare tolkas med utgångspunkt i miljöbalkens 
målparagraf (1 kap. 1 §) där det bl.a. föreskrivs att miljöbalken ska tillämpas så att den 
biologiska mångfalden bevaras.823 Det innebär således att hänsyn till den biologiska 
mångfalden, d.v.s. till faktorer som går utöver den enskilda artens population, kan 
krävas vid beslut om jakt trots att sådana rekvisit inte anges explicit i jaktlagstiftning, 
likväl som att uttaget kan minskas eller förbjudas med hänvisning till osäkerhet vad 
gäller vetenskapliga bevis för en arts livskraft m.m. enligt försiktighetsprincipen 
(exempelvis vid beslut om skyddsjakt på en hotad art). Dessutom innehåller 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler krav på lämplig lokalisering vilket bör kunna 
påverka var jakten får bedrivas.824 När det gäller intresseavvägningar enligt 
jaktlagstiftningens regler bör miljöbalken även innebära att hänsyn till bevarandet av 
arter, ekosystemfunktioner eller annan miljöhänsyn blir mer långtgående.825

Att miljöbalken ska tillämpas parallellt innebär således att resultatet vid en tolkning och 
tillämpning av en regel i jaktlagstiftningen kan bli ett annat än när så inte sker. När det 

                                                
817 Se kapitel 7 MB och avsnitt 5.6. 
818 Skyddet syftar således till att komplettera artskyddsbestämmelserna i miljöbalken samt jakt- och 
fiskelagstiftningen. Se 7 kap. 12 § MB.  
819 1 § 3st. JL samt 7 kap. 28a-29b §§ MB. Se även avsnitt 6.6.  
820 Exempelvis kan naturreservat bildas för att skydda ett område som utgör ett viktigt 
reproduktionsområde för en hotad art. Se avsnitt 6.6.  
821 2 kap. 1 § MB. Enligt förarbetena avses med försumbar betydelse sådana åtgärder som i det enskilda 
fallet saknar eller endast har marginell betydelse för människors hälsa eller miljön och som med hänsyn 
till sin karaktär inte rimligen bör omfattas av rättsligt bindande hänsynsregler. Se prop. 1997/98:45, del 2, 
s. 13 samt del 1, s. 200ff. Att poängtera är dock att varje enskilt fall kan vara av försumbar betydelse och 
därmed tillåten, men att summan av alla enskilda fall kan ge upphov till betydande skadeeffekter. 
822 Det finns ingen hänsynsregel som anger att den biologiska mångfalden ska bevaras. Detta ansågs inte 
nödvändigt eftersom skyddet för människors hälsa och miljön inkluderar negativ påverkan den biologiska 
mångfalden (”allt som är av betydelse för miljöbalkens mål skall beaktas”) och bestämmelserna ska 
tolkas mot utgångspunkt i målparagrafen. Se prop. 1997/98:45, del 1, s. 205. Se även 
författningskommentaren till 1 kap.1 § MB.  
823 1 kap. 1 § 2 st. p. 3 MB.  
824 2 kap. 6 § MB. Det kan exempelvis tänkas att vissa delar av fastigheten eller viltvårdsområdet 
innehåller viktiga reproduktionsområden där utövandet av jakt är olämpligt. Ett förbud mot jakt inom 
dessa områden bör även kunna stödjas på den generella bestämmelsen om att viltet ska visas hänsyn. Se 5 
och 27 §§ JL.  
825 Se Bengtsson (2001), s. 120, som jämför rättsläget före och efter miljöbalkens ikraftträdande. 
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gäller genomförandet vid tillämpningen av jaktlagen finns dock inga tydliga rättsliga 
krav på att miljöbalkens regler ska tillämpas vid beslut enligt jaktlagstiftningen 
(förutom när det gäller tillståndskravet i 7 kap. 28a-29b §§ miljöbalken).826 Dessutom 
saknas ett tydligt tillsynsansvar för miljöbalkens efterlevnad vid jakt och viltvård.827

Naturvårdsverket har emellertid ansvaret för tillsyn av jakt och viltvård enligt 
jaktlagstiftningen samt det centrala tillsynsansvaret för tillämpningen av miljöbalken.828

Ansvaret för miljöbalkens efterlevnad gäller således även vid jakt- och viltfrågor 
eftersom miljöbalken ska tillämpas parallellt, men detta anges inte explicit i 
förordningen.829 Ett tydligare krav på efterlevnaden av miljöbalken vid frågor om jakt 
och viltvård borde bidra till ett effektivare genomförande av sådana ekologiska värden 
som miljöbalken avser skydda.830

6.2.3.2 Svensk rätt, EU-rätt och internationell rätt  

Det finns ett behov av att lagstiftning i olika stater samordnas mot gemensamma mål, 
bland annat med hänsyn till att påverkan på miljön kan vara gränsöverskridande och att 
arter migrerar eller sprider sig utan hänsyn till nationsgränser. Av den anledningen finns 
regleringar såväl i EU-rätten som i internationella konventioner. Vilket resultat regler i 
EU-rätten eller den internationella rätten ger kommer emellertid inte enbart bero på 
reglernas utformning i dess ursprungsform utan även, eller framför allt, på hur de 
införlivas och efterlevs av medlemsstater eller parter (endast EU-rättsliga förordningar 
och beslut är direkt gällande i medlemsstaterna).831 När det gäller EU-rätten finns 

                                                
826 Bestämmelsen anger som sagt endast att annan lagstiftning gäller parallellt. Jämför exempelvis 
väglagen (VägL), järnvägslagen (JärnL), plan- och bygglagen (PBL) och minerallagen (ML). Se prop. 
1997/98:90 om ändringar i lagstiftningarna efter miljöbalkens införande.  
827 Det hade exempelvis kunnat införas ett ansvar i likhet med det som tidigare fanns för Fiskeriverket 
avseende miljöbalkens tillämpning vid fiske- och vattenfrågor. Detta har emellertid upphört givet att en 
ny myndighet för miljö- och havsfrågor har inrättats. Ansvarsfördelningen mellan denna myndighet och 
övriga myndigheter är i nuläget inte klarlagt. En praktisk skillnad är dock att det saknas en myndighet 
motsvarande myndighet inom jakt- och viltvårdsfrågorna. Naturvårdsverket har ett omfattande 
ansvarsområde, där jakt och viltvård endast är en del.  
828 Enligt 3 § 17 p. förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket ska verket ansvara ”för 
frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen och enligt 3 § 3 p. ska verket särskilt ansvara för bland 
annat att ”bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som 
handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna verkets synpunkter tidigt i processen”. 
Bestämmelsen träder i kraft 2011-07-01. Ett sådant ansvar uttrycks inte heller i miljötillsynsförordning 
(2011:13).  
829 Det finns inte heller ett uttryckligt ansvar för länsstyrelserna att bevaka att miljöbalkens regler 
efterlevs vid tillämpning vid jaktfrågor. Av länsstyrelseinstruktionsförordningen framgår bland annat att 
länsstyrelserna har ansvar för naturvård, miljöskydd och djurskydd i länet samt genomförandet av 
riksdagens miljökvalitetsmål. Se 3 § p. 9 och 5 § 1 st. p. 8 länsstyrelseinstruktionsförordningen. Enligt 5 § 
2 st. ska länsstyrelsen även samråda med miljömålsrådet (inom naturvårdsverket) när det gäller 
miljömålsarbetet. Det finns ett explicit ansvar för fiske (3 § p. 11), men ej för jakt. Inom varje länsstyrelse 
finns vidare en miljöprövningsdelegation som ska pröva vissa ärenden enligt miljöbalken (16-21 §§ 
länsstyrelseinstruktionsförordningen). Se mer om ansvarsfördelning när det gäller jakt och viltvård i 
avsnitt 6.7.  
830 Däremot finns ett tillsynsansvar på länsstyrelserna när det gäller artskydd enligt 8 kap. 1-4 §§ MB 
samt vilthägn enligt 12 kap. 11 § MB. 
831 Se mer om detta nedan.  
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särskilda regler och en omfattande rättspraxis vad gäller genomförande av EU-rätten i 
medlemsstaterna.832

Det finns två utgångslägen när det gäller miljöpolitiken (d.v.s. vid delad kompetens) och 
medlemsstaternas genomförande.833 Det ena utgångsläget är att unionen inte vidtagit 
några särskilda åtgärder genom antagande av sekundär lagstiftning och det andra när så 
skett.834 När det gäller skydd av arter och bestämmandet av gränser för uttag genom jakt 
har unionen vidtagit åtgärder genom antagande av fågel- och habitatdirektiven, vilket 
innebär att medlemsstaternas kompetens begränsas ytterligare. Generellt gäller att när 
en sekundärakt har antagits av unionen, är medlemsstaterna förpliktade att korrekt 
införliva denna med nationell rätt och se till att den efterlevs. Detta följer av den s.k. 
lojalitetsprincipen som stadgar en allmän skyldighet för medlemsstater att vidta alla 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter som följer av EUF-fördrag eller 
av åtgärder som vidtagits av unionens institutioner fullgörs.835 Vidare anger artikel 288 
EUF att ett direktiv är bindande med avseende på det resultat som skall uppnås och att 
medlemsstaterna själva får välja form och tillvägagångssätt för genomförandet av 
direktivet. 836  

Medlemsstaters möjligheter att själva välja form och tillvägagångssätt för 
genomförandet av direktiv har dock begränsats genom EU-domstolens rättspraxis.837

Det generella rättsläget ska vara tillräckligt klart och precist för att garantera enskildas 
rättigheter och vilka krav som ställs på medlemsstaten för ett tillräckligt genomförande 
beror på bestämmelsens art och utformning.838 För att säkerställa att genomförandet blir 
                                                
832 För en generell beskrivning av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt, se prop. 1997/98:45, 
del 1, s. 193-199. Se även Bernitz och Kjellgren (2002) eller Mahmoudi (2003). 
833 Delad kompetens innebär kortfattat att medlemsstaterna genom EU-fördraget överfört del av sin 
lagstiftningsmakt till unionen (och därmed har såväl unionen som medlemsstaterna lagstiftningsmakt). 
När det gäller miljöpolitiken skedde detta genom antagandet av Maastrichtfördraget. Om kompetens 
saknas kan unionen endast anta rättregler om åtgärder på nationell nivå inte kan uppnås fullt ut och målen 
kan uppnås bättre på unionsnivå. Detta följer av subsidiaritetsprincipen i artikel 5(3) EUF.  
834 Av subsidiaritetsprincipen (se ovan) följer att medlemsstater har rätt att vidta nationella åtgärder då 
unionen inte har vidtagit åtgärder. Reglerna måste dock vara förenliga med de grundläggande 
skyldigheterna fördragen. Ett exempel är skyddet av arter som inte är av unionsintresse (d.v.s. sådana 
arter som inte omfattas av naturskyddsdirektiven). En vanlig konflikt vid antagandet av 
miljöskyddsåtgärder är den mellan frihandel och miljöskyddet. Artikel 36 (f.d. artikel 30) anger undantag 
från det generella förbudet mot kvantitativa import- och exportbegränsningar för bl.a. skyddet djurs hälsa 
och liv samt bevarandet av växter. Denna artikel har tolkats restriktivt och det är förhållandet mellan 
åtgärden och dess effekter som avgör om åtgärden faller in här eller inte. Vidare får åtgärderna inte vara 
godtyckligt diskriminerande och de måste vara nödvändiga och proportionerliga. Se exempelvis C-
131/93, Kommissionen mot Tyskland. Tyskland införde ett importförbud av levande krabbfisk med syftet 
att skydda arten mot sjukdom (aphanomycosis) samt bevara den inhemska artens genetiska identitet. 
Åtgärden ansågs falla in under undantaget i artikel 30 EGF (d.v.s. nuvarande artikel 36 i EUF). Se även 
C-67/97, p. 33 och 34 (underart av bin). 
835 Även av artikel 175 (4) EUF följer att medlemsstaterna ska finansiera och genomföra miljöpolitiken. 
836 En förordning har däremot allmän giltighet och är till alla delar bindande och är direkt tillämplig i 
varje medlemsland. En förordning blir således direkt en del av medlemsstaternas lagstiftning och inga 
implementeringsåtgärder krävs.  
837 Se mer om detta i exempelvis Bernitz där även referenser till tidiga rättsfall finns.
838 Det är således inte nödvändigt att direktivet överförs ordagrant, men det ska föreligga en generell 
rättslig ram som på ett effektivt sett genomför direktivet fullt ut. C-507/04, p. 89, C-6/04 p. 22 samt C-
233/00, Kommissionen mot Frankrike, p. 77 och C-159/99, Kommissionen mot Italien, p. 1. 
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enhetligt inom unionen måste medlemsstater även genomföra begrepp och definitioner 
på ett sätt som överensstämmer med direktivet.839 Generellt gäller dock att 
genomförandet ska ske genom lagbestämmelser eller bindande administrativa regler och 
att nationella akter såsom cirkulär, allmänna råd, rekommendationer eller planer inte 
godtas.840 Det räcker därför inte med att EU-rättens regler faktiskt efterlevs utan det 
krävs även att reglerna tydligt och fullt ut återspeglas i medlemsstaternas nationella 
lagstiftning.841 Medlemsstater kan under vissa förutsättningar behålla eller införa 
strängare regler än de som anges i direktiven.842

När det gäller fågel- och habitatdirektiven har domstolen slagit fast att medlemsstaterna 
har särskilda skyldigheter vad gäller införlivandet av förpliktelserna eftersom de vilda 
arterna anses utgöra ett gemensamt arv och bevarandet av detta gemensamma arv beror 
på hur medlemsstaterna förvaltar dem inom dess territorium.843 Denna slutsats baseras 
på det synsätt som ligger till grund för direktiven där det anges att ett effektivt skydd av 
arter och livsmiljöer är ett typiskt gränsöverskridande miljöproblem som 
medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar för.844 När det gäller habitatdirektivets 
införlivande anger domstolen även att direktivets komplexa och tekniska regler medför 
en särskild förpliktelse att införa ett klart och precist rättsläge och hänvisar särskilt till 
skyldigheterna vad avser kontroll och övervakning enligt artikel 11, 12(4) och 14(2).845

Vidare har domstolen uttryckt att förekomsten av nationell lagstiftning, förordningar 
eller annan författning utan någon särskild bestämmelse som anger de förbud artikel 12 
ställer upp för skydd av arter är otillräckligt för ett effektivt genomförande.846  
                                                
839 C-206 och 207/88, Brottmål mot G. Vessoso och G. Zanetti. 
840 Se C-339/87, Kommissionen mot Nederländerna, p. 36, där domstolen uttryckte att rent administrativa 
metoder, som myndigheterna kan ändra, inte kan anses innebär att medlemsstaterna uppfyller sina 
skyldigheter enligt fågeldirektivet. Domstolen hänvisar till tidigare praxis, C-429/85, Kommissionen mot 
Italien, p. 12.  
841 Se C-6/04, p. 27. EU-domstolen har även utvecklat ett antal principer med syfte att skydda enskilda 
mot staters försummelse vad gäller bristande eller felaktig implementering av direktiv. Två sådana viktiga 
principer är principen om direkt effekt samt principen om fördragsenlig tolkning (principen benämns även 
principen om indirekt effekt eller von Colsen-principen efter det rättsfall där principen först utvecklades). 
Direktiv kan aldrig medföra skyldigheter för enskilda om det inte har implementerats i den nationella 
lagstiftningen. 
842 Hur stort skön en medlemsstat har vad gäller genomförandet av direktivet genom att behålla eller 
införa strängare regler beror bl.a. på vilken rättsgrundsats som direktivet antagits under. Möjligheten att 
införa nya regler som är strängare än direktivets är betydligt svårare då direktivet är antaget med 
rättsgrund i artikel 114 EUF (marknads-/harmoniseringsdirektiv) än med rättsgrund i artikel 191 EUF 
(miljöskydds-/minimidirektiv). Den s.k. miljögarantin i artikel 114(5) EUF ger möjlighet att införa 
strängare regler i vissa undantagsfall. Rekvisiten som ska uppfyllas är att det ska ha uppkommit nya 
vetenskapliga belägg, problem ska vara specifikt för just den medlemsstaten och ha uppkommit efter 
beslut om harmoniseringsåtgärd. Fågel och habitatdirektiven är minimidirektiv vilket innebär att det 
normalt är möjligt att införa strängare regler. Åtgärderna får dock inte vara diskriminerande och 
oproportionerliga. Se artikel 193 EUF samt EU-domstolens rättspraxis. Fågeldirektivet är antaget före 
införandet av artikel 191 och artikel 14 i fågeldirektivet anger att strängare åtgärder är förenliga med 
direktivet.  
843 C-507/04, p. 89 och 92. Se även 262/85, Kommissionen mot Italien, p. 9 samt C-38/99, Kommissionen 
mot Frankrike, p. 53. Se även målen 247/85, 252/85, Kommissionen mot Tyskland, C-118/94, 
Associazione Italiana per il WWF m.fl. och C-6/04.  
844 Se tredje skälet i ingressen i fågeldirektivet samt fjärde och elfte skälen i habitatdirektivet samt C-
507/04, p. 87, C-247/85, p. 6 och C-6/04 p. 25. Se även målen 262/85, p. 39 och C-38/99, p. 53.  
845 Mål C-6/04, p. 26. 
846 C-103/00, Kommissionen mot Grekland, p. 29.  
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Eftersom habitatdirektivet avser att ersätta fågeldirektivet så småningom finns 
bestämmelser som anger förhållandet mellan dessa två direktiv när det gäller skydd av 
områden.847 Ytterligare en aspekt avseende förhållandet mellan fågel- och 
habitatdirektivet gäller den rättspraxis som utvecklats enligt direktiven. Eftersom 
direktiven har gemensamma syften och liknande struktur kan fågeldirektivets rättspraxis 
ge vägledning för tolkning av habitatdirektivets bestämmelser, när rättspraxis enligt 
detta direktiv saknas.848

Vidare är förhållandet mellan internationell rätt, EU-rätt och nationell rätt intressant ur 
ett genomförandeperspektiv. EU är part till ett flertal internationella konventioner, bl.a. 
konventionen om biologisk mångfald (CBD),849 Bernkonventionen850 och 
Bonnkonventionen.851 Bernkonventionen är till stor del överförd till sekundärrätten 
genom habitatdirektivet medan någon motsvarande omfattande överföring av CBD:s 
bestämmelser till habitatdirektivet eller annat direktiv ännu ej skett.852 Domstolen har 
slagit fast att när det gäller genomförandet av internationellrättsliga förpliktelser som 
överförts genom sekundärrätt är de unionsrättliga förpliktelserna autonoma trots att de 
har gemensamma mål, i alla fall när det föreligger skillnader mellan de internationella 
och de unionsrättsliga förpliktelserna.853 Eftersom konventioner som EU ratificerar är 
en del av EU-rätten (artikel 216(2) EUF), är medlemsstater bundna av konventionerna 
även då nationen inte själv är part till konventionen och förpliktigade, enligt den ovan 
nämnda lojalitetsprincipen, att genomföra och efterleva dessa bestämmelser. 
Medlemsstaternas genomförande av internationella förpliktelser som ej har 
transformerats genom sekundärrätten kan dock inte kontrolleras eftersom 

                                                
847 Enligt artikel 7 i habitatdirektivet ersätter förpliktelser enligt artikel 6(2-4) i direktivet förpliktelser 
som uppstår till följd av artikel 4(4) i fågeldirektivet. Det innebär således att områden som utsetts som 
särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet omfattas av förpliktelserna i habitatdirektivet istället för 
förpliktelserna i fågeldirektivet. När områden borde ha utsetts som särskilda skyddsområden men så inte 
skett har domstolen slagit fast enligt såväl en bokstavstolkning såsom en ändamålsenlig tolkning av 
artikel 7 i habitatdirektivet att förpliktelserna i fågeldirektivet ska gälla. Se mål C-374/98, Kommissionen 
mot Frankrike.  
848 När det gäller skydd av arter och gränser för jakt är det således framför allt rättspraxis avseende artikel 
5 och 7 i fågeldirektivet som är av intresse och som kan användas för vägledning vid tolkning av artikel 
12 och 16 i habitatdirektivet. Se mål C-6/04.  
849 Beslut  93/626, EGT L 309, 1993, s.1.  
850 Beslut  82/72/EEG, EGT L 38, 1982, s.1. Även Sverige är part till konventionen. Se SÖ 1983:30.  
851 Beslut 81/691/EEG, EGT L 252, 1981, s.1. 
852 Flertalet av skyddsreglerna är därför desamma i de bägge rättsakterna. Bernkonventionen beskrivs 
eller analyseras inte närmare i denna avhandling. Det kan dock nämnas att konventionen förpliktigar 
parterna att vidta lämpliga och nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera 
bevarandet av miljön för vilda djur och växter, särskilt de listade arterna och att parterna ska säkerställa 
ett särskilt skydd för djurarter som anges i bilaga 2 till konventionen enligt artikel 6. Detta innebär att 
vissa verksamheter ska förhindras, såsom avsiktligt fångande, dödande, avsiktligt skadande eller 
förstörande av häcknings- eller rastplatser o.s.v. Parterna ska även säkerställa ett skydd för djurarter som 
anges i bilaga 3 till konventionen enligt artikel 7. Arter som listas i bilaga 3 tillhör således en lägre 
skyddsklass och här gäller således lindrigare restriktioner. Även Konventionen om biologisk mångfald 
och Ramsarkonventionen har haft viss betydelse för utformningen av direktiven. 
853 C-75/01, Kommissionen mot Luxemburg, p. 55-58. Rättsfallet handlade om Bernkonventionen och 
genomförandet av habitatdirektivet. Domstolen hänvisade till skillnaderna i bilaga 2 samt avsaknaden på 
rekvisitet ”avsiktlig” i artikel 12(d) i habitatdirektivet.  
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Kommissionen inte har någon övervakningsbefogenhet i dessa avseenden.854 Däremot 
har EU-domstolen uttalat att bestämmelser i internationella konventioner som EU och 
en medlemsstat är part till kan ha direkt effekt (om förutsättningarna för detta är 
uppfyllda), i de fall EU-bestämmelserna inte på ett korrekt sätt återspeglar 
konventionsbestämmelserna.855 När dessa förutsättningar inte är uppfyllda ska istället 
principen om fördragsenslig tolkning tillämpas (med utgångspunkt i 
konventionsartikeln).856 Ytterligare en förutsättning för att en konventionsregel, som 
inte är införd i EU:s regelverk, ska få direkt effekt eller för att principen om 
fördragsenlig tolkning ska bli tillämplig är att konventionens regler ”ger upphov till 
sådana rättigheter och skyldigheter som i stor utsträckning omfattas av 
unionslagstiftningen”.857  

6.2.4 Läsanvisning för fortsatt framställning 

Avsnitt 6.2-6-3 har avsett att beskriva vilka lagstiftningar som är särskilt relevanta för 
de frågeställningar som analyseras i avsnitten 6.4-6.7. Syftet har framför allt varit att 
belysa lagstiftningarnas tillämpningsområden och deras förhållande till varandra. Det 
följande avsnittet, 6.3, ger en mer detaljerad behandling av dessa rättsliga system och 
rättsregler som är relevanta med utgångspunkt i avhandlingens syfte, återigen med syfte 
att ge en gällanderättslig bas inför analysen i avsnitten 6.4-6.7. Avsnitt 6.3 behandlar de 
skyddssystem som lagstiftningarna ställer upp för de ekologiska mångfaldsvärdena, 
såväl som de mål och principer som ska vara vägledande vid beslut om jakt. Det kan 
vara nödvändigt för läsaren att återkomma till detta avsnitt under analysdelen.  

6.3 Mål och principer för bestämmandet av jaktuttag  

Utöver de materiella regler som styr beslutsfattandet vid jaktuttag finns i 
lagstiftningarna även särskilda vägledande mål och principer som gäller specifikt vid 
jakt. Dessa principer kompletterar och/eller specificerar således de allmänna 
miljörättsliga principerna (som gäller även i andra sammanhang än vid jakt) som 

                                                
854 Om genomförande genom sekundärrätt skett har Kommissionen övervakningsbefogenhet enligt artikel 
258 i EUF.  
855 Enligt EU-domstolen ska bestämmelsen vara klar och precis och inte beroende av ytterligare åtgärder. 
Se exempelvis C-240/09, VLK, p. 44 (där finns även hänvisningar till tidigare rättspraxis). Målet gällde 
frågan om en miljöorganisation skulle tillerkännas rätt att bland annat överklaga beslut om beviljande av 
undantag från habitatdirektivets strikta skyddssystem av arter (i detta fall brunbjörn). Dessa regler 
beskrivs och analyseras på flera ställen i detta kapitel.  
856 I mål C-240/09 var förutsättningarna för direkt effekt inte uppfyllda och domstolen uttryckte därför att 
en fördragsenlig tolkning därför skulle ske (enligt effektivitetsprincipen). Se C-240/09, p. 52. 
857 C-240/09, p. 36 och 40. Se även C-239-03, Kommissionen mot Frankrike, p. 29-31. 
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beskrivits i kapitel 4.858 I den nationella jaktlagstiftningen finns krav på att viltet ska 
vårdas genom såväl anpassning av jakten som krav på positiva åtgärder för stöd för 
viltet. I fågeldirektivet anges ett flertal förutsättningar för att jakt på fågelarter ska vara 
tillåten, däribland att medlemsstaterna ska säkerställa att jakten överensstämmer med 
principerna om ett ”förnuftigt utnyttjande” och en ”ekologiskt balanserad kontroll”.859

Habitatdirektivet anger att en ”gynnsam bevarandestatus” ska säkerställas vid undantag 
från skyddet av arterna. De olika lagstiftningarna anger med andra ord olika mål och 
principer för jaktuttag samt mer eller mindre långtgående möjligheter till avvägning mot 
andra intressen. Förutsättningar för uttag kan därför se olika ut beroende på vilken art 
som är föremål för beskattningen. Det utvecklas nedan.  

6.3.1 Rättsliga utgångspunkter för jaktuttag 

De rättsliga förutsättningarna för tillstånd till jakt på en art beror bland annat på vilket 
skyddssystem arten faller under. I jaktlagstiftningen och fågeldirektivet är 
utgångspunkten att alla arter som omfattas av lagstiftningarna är fredade. För att jakt ska 
vara tillåten krävs således undantag från fredningen. I habitatdirektivet krävs motsatsvis 
att en art särskilt listas för att arten ska omfattas av skyddssystemet. Detta avsnitt avser 
att beskriva det rättsliga ramverk som dessa lagstiftningar ställer upp för att ge läsaren 
den bakgrund som är nödvändig för förståelsen av den följande analysen.  

6.3.1.1 Inhemska däggdjurs- och fågelarter 

I den nationella jaktlagstiftningen var utgångspunkten, fram till 1967, att jakt var tillåten 
på viltarter så länge inte annat angavs, d.v.s. så länge de inte hade fridlysts (senare 
fredats). Den omvända utgångspunkten gäller än idag, enligt 3 § jaktlagen är viltet 
fredat, och får jagas endast om detta följer av lag eller föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen.860 Jakt utan föreskrift om undantag från fredning är 
således förbjudet.861 Syftet med omvändningen av systemet var att tydliggöra att 
                                                
858 Kravet på upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus i habitatdirektivet gäller dock inte enbart 
vid jaktaktiviteter.  
859 Se artikel 7. 
860 Se 7 § JL samt prop. 1967:136, s. 18, prop. 1986/87:58, s. 26 samt kapitel 4.  
861 Se om vad som är straffsanktionerat i 43-51b §§ JL. Om brottet är sanktionerat både enligt 46 § JL och 
enligt miljöbalken gäller den senare enligt 46 § 3 st. Det innebär att den högre straffskalan exkluderas. Se 
även om koppling mellan 3 § JL, straffsanktionerna och villkor beslutade av myndighet förbjudna i NJA 
2008, s. 376. Högsta domstolen uttalar att såväl en bokstavstolkning som en ändamålsenlig tolkning av 
bestämmelserna i lagstiftningen innebär att även brott mot villkor utfärdade i beslut av myndighet (i detta 
fall ett normbeslut) är straffsanktionerade utan att bryta mot den straffrättsliga legalitetsprincipen och 
obestämdhetsförbudet (d.v.s. krav på precision och förbud mot analogisk tolkning). Domstolen uttrycker 
även att fängelse kan ingå i straffskalan utan att strida mot det grundlagsfästa skyddet i 8 kap. RF mot 
frihetsberövande utan stöd av lag. Se även NJA 2006 s. 293 I där det uttalades att principerna om 
normgivningsmakt i regeringsformen inte hindrar fängelse för brott mot ett förvaltningsbeslut om det 
”bakomliggande straffbudet” är stadgat i lag. 
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fredningen är en del av den allmänna naturvården och inte enbart ett medel att bevara 
det jaktbara viltet.862

Lagstiftningen fredar alla naturligt förekommande fågel- och däggdjursarter från jakt 
inom jaktlagstiftningens tillämpningsområde och för att undantag för jakt ska tillåtas 
krävs enligt motiven att jakten är försvarlig från viltvårdsynpunkt samt att arten tål den 
beskattning som jakten innebär.863 Arter som får jagas under allmän jakttid och/eller 
med licens listas i jaktförordningens bilagor.864 Regeringen ansvarar därmed för 
anpassningar av undantagen från fredning, exempelvis genom förändringar av vilka 
arter som får jagas samt ändringar av jakttider.865 Föreskrivande av allmän jakttid 
innebär ett generellt undantag från fredningen, d.v.s. utan begränsningar i antalet djur 
som får jagas, medan föreskrivande om licens innebär ett partiellt undantag från 
fredningen med begränsningar även i antal.866 Regeringen har i flera avseenden 
delegerat beslut om jakt till myndighet.867 Detta gäller både dessa jaktformer, d.v.s. 
allmän jakt samt licensjakt, men även den tredje formen (skyddsjakt) som beskrivs 
nedan.868

Utöver undantag för jakt genom de allmänna jakttiderna och licensjakten, finns regler 
om s.k. skyddsjakt.869 Skyddsjaktens syfte är att förhindra skador som orsakas av vilt 
och kan tillåtas även i sådana fall där jakt i normala fall inte är tillåten. Skyddsjakt på 
grund av viltbeståndets storlek får endast tillåtas om det finns en påtaglig risk för 
viltolyckor eller allvarliga skador av vilt.870 Ett beslut om skyddsjakt måste därför 
föregås av en prövning och bedömning av risken och skadornas omfattning.871 Av 

                                                
862 Prop. 1967:136, s. 18 samt prop. 1986/87:58, s. 20-21, 26.  
863 Se prop. 1986/87:58, s. 19-20 och 26. Därför finns även ett viltvårdskrav kopplat till möjligheten att 
bedriva jakt. Det anges i förarbetena att en aktiv viltvård ofta är en avgörande förutsättning för jakt. Se 4 
§ JL och prop. 1986/87:58, s. 19- 20 samt avsnitt 6.3.2.1. 
864 För allmänna jakttider se 2 § JF samt bilaga 1. Reglerna om älgjakten finns i 33 § JL samt 3 §, 3a-3d 
§§ JF och bilaga 2 till JF. Reglerna om älgjakten upphör att gälla i januari 2012 och ersätts med nya 
bestämmelser efter antagandet av proposition 2009/10:239 om älgförvaltning. Förändringar beskrivs i den 
följande analysen i detta kapitel i den mån de är av intresse för de problemställningar denna avhandling 
behandlar. För regler och jakttider för krongjort se 4 § JF och bilaga 4. 
865 Bemyndigandet till regeringen finns i 29 § JL. Beslut om jakttider bygger på remissunderlag från 
bland annat Naturvårdsverket, länsstyrelser, jägar- och naturvårdsorganisationer och viltforskning.  
866 Till skillnad från en föreskrift om allmän jakttid specificerar en licens vilka djur som får jagas (art, 
kön, ålder), hur många djur som får jagas samt när de får jagas (s.k. särskild jakttid). I en bilaga anges 
emellertid även i vilka områden jakten under den allmänna jakttiden får ske (för vissa arter anges att jakt 
får ske i hela landet).  
867 Myndigheternas bemyndiganden och möjligheter till delegering av beslut om jakt från central nivå, 
Naturvårdsverket, till regionala och lokala beskrivs längre fram.  
868 Naturvårdsverkets har exempelvis bemyndigats att besluta om licensjakt för björn, varg, järv, lo eller 
säl genom 23d § JF och rätten att delegera rätten att besluta om licensjakt för björn och lo till 
länsstyrelsen finns som beskrivs nedan i 24a § JF. 
869 Se 7-9 §§ JL och 29 § 3p. JL och i 23a-29 §§ JF.  
870 7 § JL. Skyddsjakt kan med andra ord tillåtas om viltbestånden blir för stora. I 26 § 1 st. p. 1 JF anges 
exempelvis att de arter som listas i bilaga 4 för jagas av jakträttsinnehavare, under de förutsättningar som 
anges i lagen (och i bilagan). Enligt 2 st. ges även en rätt att göra ingrepp i  eller förstöra fåglars bon och 
ägg.  
871 I prövningen ska viltvårdsintresset ges stor tyngd eftersom var och en anses vara skyldiga att tåla ett 
visst mått av skada eller annan olägenhet till följd av vilda djur. Se prop. 1986/87:58, s. 32 och Pettersson 
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lagtexten framgår att det inte krävs en konstaterad skada utan att viss grad av risk för 
viltolyckor eller andra skador av vilt är tillräckligt för att jakt ska kunna tillåtas.872 I 
motiven uttalas att denna risk ska vara överhängande och att den skada som riskeras är 
allvarlig.873 Utöver denna form av skyddsjakt kan regeringen även föreskriva att 
myndighet får besluta om jakt på ett vilt djur som orsakar betydande skaderisker.874

Enligt förarbetena är syftet med denna bestämmelse att motverka skador på inhemska 
djur- och växtarter som uppstår till följd av främmande arter.875 Även här räcker således 
risk för skador (de ska emellertid vara betydande).  

Detaljreglerna kring skyddsjakten finns framför allt i jaktförordningen.876

Sammanfattningsvis kan två olika former av skyddsjakt tillåtas, nämligen på 
myndighets initiativ och på enskilds initiativ.877 I 23a § jaktförordning anges de 
allmänna villkoren för skyddsjakt (vilka styr tillämpningen av 23b, 24, 25 och 29 §§ 
jaktförordningen). Dessa villkor bygger på EU-rätten.878 Det krävs att ”det inte finns 
någon annan lämplig lösning” och att ”det inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde”.879

Utöver dessa förutsättningar krävs att skyddsjakten utförs på grund av något av de i 
bestämmelsen angivna skyddssyftena.880 Ett sådant beslut får även avse en rätt att göra 
ingrepp i bon eller ägg.881 Denna bestämmelse, som införlivar EU-rättens förpliktelser, 
gäller alltså inte för alla bestämmelser som möjliggör jakt på EU-rättsligt skyddade 

                                                                                                                                              
(1990), s. 27. Se även längre fram om ansvarsfördelningen mellan myndigheter när det gäller denna 
prövning. 
872 Den rättsliga grunden för skyddsjakt utökades i jämförelse med 1938 års jaktlag. Naturvårdsverket var 
emot denna ändring, eftersom det ansåg att det i stort sett alltid finns en påtaglig risk för skador av vilt 
(prop. 1986/87:58, s. 32). 
873 Prop. 1986/87:58, s. 32. Det ska vara fråga om en ”kvalificerad skaderisk”. Se även Pettersson (1990), 
s. 27. Jämför även med EU-rätten nedan.  
874 8 § JL. 
875 Se formuleringen i 25 § JF, ”… däggdjur och fåglar av sådan art eller ras som inte genom naturlig 
utbredning tillhörde landets viltbestånd vid utgången av år 1987…” Vildsvin och mufflonfår undantas. 
Naturvårdsverket beslutar om jakten. När det gäller arter som anses främmande men som skyddas genom 
EU-rätten måste således förutsättningarna samt något av skyddsrekvisiten som anges i 23a § JF vara 
uppfyllda (23a § JF gäller för 25 § vilket innebär att EU-rättens krav i detta avseende har 
implementerats). Se mer om regler om främmande arter och risk för konflikter mellan skyddsnivåer 
nedan.  
876 Skyddsjaktsreglerna har ändrats ett antal gånger den senaste tiden. Det fanns tillfälligt en förordning 
(2007:127) med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp som gällde mellan 2007-
05-01 och 2009-05-01. Se även det rättsfall från HD om tolkning av skyddsjaktsbestämmelserna som gav 
upphov till stor debatt och följande förändringar i skyddsjaktsregleringen (NJA 2004 s. 786).  
877 Se 24 § JF (myndighetsinitiativ) och 28-28c §§ JF (enskilds initiativ). Enligt 23b § JF gäller rätten att 
besluta om skyddsjakt för Naturvårdsverket för björn, varg, järv, lo eller säl. Och enligt 24a § JF kan 
Naturvårdsverket delegera rätten att besluta om skyddsjakt (men även licensjakt) för björn och lo under 
vissa förutsättningar som anges i bestämmelsen (detta beskrivs närmare längre fram i detta kapitel).  
878 Se mer om detta nedan.  
879 Se om gynnsam bevarandestatus nedan.  
880 Rekvisiten är en följd av EU-rätten och avspeglar efter senaste ändringarna i jaktförordningen artikel 
16 i habitatdirektivet. Den nationella bestämmelsen innehåller emellertid ytterligare en möjlighet till 
undantag med hänsyn till flygsäkerheten. Detta rekvisit återfinns i fågeldirektivet, artikel 9(1a). Se om 
fågeldirektivets regler nedan.  
881 23a § 2st. JF. 
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arter.882 Reglerna gäller nämligen inte för skyddsjakt på enskilds initiativ (28 § 
jaktförordningen).883  

Reglerna om skyddsjakt på enskilds initiativ, d.v.s. utan förprövning och beslut av 
myndighet (på björn, varg, järv och lo), är inte helt förenliga med EU-rätten. Bland 
annat är det oförenligt att tillåta en rätt att döda för att skydda ett tamdjur utan att ange 
krav på att skadan ska vara allvarlig.884 Även om begreppet allvarlig inte definieras i 
habitatdirektivet, är det sannolikt att en regel som omfattar skador på alla tamdjur utan 
kravet på allvarlig, och inte heller anger något annat rekvisit som innebär ett krav på att 
hänsyn till skadans omfattning ska tas, inte kan anses avspegla direktivets förpliktelser i 
tillräcklig omfattning (de nationella reglerna medger med andra ord mindre restriktiva 
krav för undantag än direktivet).885 Dessutom saknas rekvisitet att alla andra ”lämpliga 
lösningar” ska ha vidtagits (den nationella bestämmelsen är avgränsad till 
skrämselåtgärder eller andra lämpliga åtgärder i samband med angreppet (”eller på 
något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet”).886 Den nationella regeln 
anger med andra ord endast krav på åtgärder vid själva angreppet. Av EU-domstolens 
praxis framgår emellertid att skyddssystemet och kravet på andra lämpliga lösningar 
även inkluderar preventiva åtgärder, d.v.s. åtgärder som förebygger att rovdjursangrepp 
sker (exempelvis genom användning av stängsel eller liknande).887 Den nationella 
lagstiftningen om skyddsjakt på de stora rovdjuren är med andra ord inte helt förenlig 
med EU-rätten.888  

Utöver jaktlagstiftningens bestämmelser kan även miljöbalken innebära restriktioner 
vad gäller jakt och andra viltvårdsåtgärder, bland annat genom de allmänna 
hänsynsreglerna som gäller mot var och en.889 Dessa regler ska vidare tolkas mot 
bakgrund av det övergripande målet med miljöbalken, som bland annat anger att den 

                                                
882 Bestämmelsen gäller som sagt för 23b, 24, 25 och 29 §§ JF. Det innebär att 28 § JF inte omfattas av 
rekvisiten.  Detta är emellertid en förbättring i en jämförelse med hur reglering såg ut tidigare, då fler 
bestämmelser och möjligheter till jakt (både licens- och skyddsjakt) inte omfattades av villkoren.  
883 Bestämmelsen ger tamdjursägare eller vårdare rätt att döda vissa arter både inom och utanför 
inhägnade områden under vissa förutsättningar (se mer nedan). Dessutom får annan som handlar på 
uppdrag av ägaren eller vårdaren (eller om det finns skälig anledning att ett sådant skulle ha lämnats om 
det fanns möjlighet) enligt 28a § 1 och 2 st. JF. Denna jakt för dessutom ske på annans mark enligt 28b § 
JF (dock inte inom nationalparker). Se diskussioner som föranledde de senaste ändringarna i SOU 
2007:89, s. 498ff. Se även diskussionen i proposition 2008/09:210, s. 54, om att inte ändra 
bestämmelserna efter de ändringar som genomfördes den 1 maj 2009 (efter att, den ovan nämnda, tidigare 
tillfälliga förordningen med specialregler om detta upphört att gälla).  
884 Jämför habitatdirektivet artikel 16(1)(b) nedan. Av rättspraxis (se referenser ovan samt nedan) framgår 
att reglerna i den nationella rätten klart och tydligt ska avspegla artikel 16. Detta följer av att syftet med 
reglerna (i artikel 12 och 13) är att skapa ett strikt skyddssystem. Alla avvikelser från artikel 16 (att 
medge fler och mer långtgående undantag) äventyrar ett sådant system. En annan sak är att ange en rätt att 
vid omedelbart angrepp döda ett skyddat djur som attackerar en människa. Detta bör vara förenligt med 
allmänna rättsprinciper. Se Michanek (2011), s. 19.
885 Se hänvisningar till rättspraxis nedan. Se även Michanek (2011), s. 20.  
886 28 § 3 st. JF. Se om rekvisitet ”ingen annan lämplig lösning” nedan.  
887 Se mer om skyddsreglerna och referenser till rättspraxis nedan.  
888 De EU-rättsliga bestämmelserna av intresse för denna avhandling beskrivs nedan.  
889 Se även avsnitt 5.6.  
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biologiska mångfalden ska bevaras.890 Vidare kompletterar artskyddsreglerna i 
miljöbalken, och de mer detaljerade bestämmelserna i artskyddsförordningen, 
jaktlagstiftningens bestämmelser genom att omfatta andra aktiviteter och andra arter än 
vilda fåglar och däggdjur. Skyddet enligt miljöbalken innebär förbud att döda, skada, 
fånga eller störa vilt levande djur.891 Förbuden gäller även mot att ta bort eller skada 
ägg, rom eller bon. Dessutom ingår ett skydd mot att skada eller förstöra 
fortplantningsområden och viloplatser.892 Förbudet gäller emellertid inte när djuret 
måste dödas, skadas, fångas eller störas till försvar mot angrepp på person eller 
värdefull egendom.893 Till skillnad från jaktlagen gäller här listning av arterna för att 
förbuden ska gälla.894 Listning kan ske utifrån tre rättsliga grunder, nämligen om det 
finns risk för att en vilt levande djurart kan komma att försvinna eller utsättas för 
plundring eller om det krävs för att uppfylla internationella åtaganden om skydd av en 
sådan art.895 Även om ett av de övergripande delmålen med miljöbalken är att bevara 
den biologiska mångfalden är med andra ord fridlysningsreglerna utformade med 
hänsyn till enskilda arter.896

Den parallella tillämpningen av olika artskyddsregler i olika lagstiftningar kan 
möjligtvis ge upphov till luckor i det rättsliga skyddet. Fåglar och marina arter är 
automatiskt skyddade (fredade) enligt jaktlagstiftningen, men gäller mot åtgärder som 
riktas direkt mot arten (se definitionen av jakt ovan). När marina arter eller fåglar 
skadas exempelvis vid bifångster vid fiske omfattas förmodligen inte åtgärderna av 
jaktlagstiftningens skydd. Detta kräver då att föreskrifter om fiskevården och fiskets 
bedrivande utformas som innebär att sådana metoder och/eller redskap som medför 
sådana bifångster förbjuds (eller begränsas). Om sådana fiskeföreskrifter inte utfärdas 
bör artskyddsreglerna gälla istället (d.v.s. om listning av arterna har skett och att de 
därmed omfattas av skyddet). Artskyddsreglerna gäller emellertid inte då åtgärden är att 
hänföra till jakt eller fiske. Det måste då diskuteras huruvida åtgärden som innebär att 
bifångst sker är att hänföra till fiske eller ej. Åtgärden är klart och tydligt att hänföra till 
fiske, men bifångsterna kan förmodligen inte anses omfattas av syftet med fisket. Ur ett 
biologiskt mångfaldsperspektiv bör det därför vara mer ändamålsenligt att se till syftet 
med åtgärden eftersom det annars skulle uppstå en lucka i det rättsliga skyddet av arter. 
En sådan tolkning skulle med andra ord innebära att artskyddsreglerna inte skulle 
kopplas ur i en sådan situation och därmed ge arterna skydd. Givet att artskyddsreglerna 

                                                
890 1 kap. 1 § 1st. 3 p. MB.  
891 Se 8 kap. 1 § 1 st. MB. 
892 Miljöbalkens regler om skydd av arter (kapitel 8) innehåller framför allt bemyndiganden, de mer 
detaljerade reglerna finns i artskyddsförordningen där även de arter som omfattas av skyddet listas (bilaga 
1). Dessutom innehåller miljöbalken bemyndiganden att meddela föreskrifter om hänsyn till natur- och 
kulturvärden vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket, såsom i fråga om 
skyddet av odlings- och kulturlandskapet samt djur- och växtlivet (12 kap. 8 § MB). Föreskrifterna får 
dock inte vara så ingripande att pågående markanvändning inom den berörda delen av fastigheten 
avsevärt försvåras. 
893 8 kap. 1 § 2 st. MB. 
894 Det pågår ett arbete med förändringar i artskyddsförordningen just nu och därför beskrivs inte de 
gällande reglerna mer ingående här. 
895 8 kap. 1 § 1 st. MB. 
896 Det finns exempelvis ingen rättslig grund för att fridlysa arten p.g.a. dess betydelse för andra arter eller 
för en viss ekosystemfunktion.  
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är straffsanktionerade kan man dock ur ett rättssäkerhetsperspektiv argumentera för att 
förbud och restriktioner som kan leda till påföljder i samband med fiske bör regleras i 
fiskelagstiftningen eller att det annars klart och tydligt framgår att artskyddsreglerna 
gäller för arter som kan bli föremål för bifångster vid fiske (eller jakt). Det nuvarande 
systemet är inte tillräckligt tydligt i det avseendet.  

6.3.1.2 Fågelarter av unionsintresse 

Fågelarter som omfattas av fågeldirektivet är fredade från jakt om inte annat anges.897

Artikel 5 anger nämligen att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att 
införa ett generellt skyddssystem för samtliga fågelarter som omfattas av direktivet.898

Skyddet gäller därmed för alla fåglar som förekommer inom unionens territorium och 
inte enbart hotade fågelarter.899 Detta skyddssystem ska framför allt inbegripa förbud 
mot vissa aktiviteter däribland avsiktligt900 dödande eller fångande, förstörelse, eller 
skador på bon eller ägg (även om de är tomma), störande av fåglarna särskilt under 
häcknings- och uppfödningsperioderna.901 Här anges således det grundläggande 
förbudet mot jakt.902 Domstolen har slagit fast att detta skyddssystem ska gälla utan 
begränsningar i tiden eftersom det är viktigt med kontinuitet i skyddet.903

                                                
897 Det finns även särskilda krav på medlemsstaterna att upprätta skydd av områden för de arter som listas 
i bilaga 1 till direktivet. Detta skyddssystem är dock inte föremål för analys i denna avhandling. Däremot 
beskrivs kortfattat hur skyddet kan påverka förutsättningarna för jaktuttag under avsnitt 6.6.  
898 Det finns även förbud mot handel i artikel 6.  
899 Se ovan. I bilaga 1 anges vidare de arter som anses vara särskilt skyddsvärda.  
900 Det framgår inte av reglerna huruvida begreppet avsiktligt kräver uppsåt eller om det räcker med att 
medvetenhet om åtgärdens effekt. Däremot finns rättspraxis från EU-domstolen som ger indikation på att 
det räcker med medvetenhet för att åtgärden ska anses som avsiktlig och därmed förbjuden. Se bland 
annat mål C-103/00 Kommissionen mot Grekland samt 412/85, Kommissionen mot Tyskland. I rättsfallet 
mot Grekland lade domstolen fast att mopedåkning på en sandstrand där den skyddade havssköldpaddan 
Caretta Caretta förekom var att betrakta som en avsiktlig handling eftersom det fanns information om 
detta i området (varningsskyltar och markeringar). Detta visar att det räcker med medvetenhet för att 
åtgärden ska omfattas av förbuden. I rättsfallet mot Tyskland uttalade domstolen att enligt en 
ändamålsenlig tolkning av bestämmelsen mot bakgrund av syftet med direktivet bör medvetenhet om 
handlingens effekt vara tillräcklig för att den ska vara förbjuden, särskilt eftersom de största hoten mot 
bevarandet av arter är andra än sådana som riktas direkt och avsiktligt mot arterna (exempelvis påverkan 
genom skogs- och jordbruk), se p. 14-16. Å andra sidan finns bestämmelser i direktivet som syftar till att 
skydda arterna gentemot dessa övriga aktiviteter, som dessutom ger möjligheter till undantag från 
skyddet, vilket urholkas om den vidare tolkningen av skyddssystemet skulle gälla. En systematisk 
tolkning talar därför för en motsatt slutsats enligt Michanek och Zetterberg (2004), s. 225. Se Westerlund 
(1994), Miljörättslig tidskrift, s. 507ff. När det gäller jakt är dock problematiken inte lika stor eftersom 
jakt som huvudregel fall bör anses utgöra en avsiktlig handling. Frågan utreds inte närmare här.  
901 Se artikel 5(a-e). De krav som är relevanta vid bestämmandet av rättsliga gränser för jakt analyseras 
närmare nedan. Förbudet i 5e gäller ”i den mån dessa störningar inte saknar betydelse för att uppnå det 
åsyftade skyddet”. Även förvarande av fågelarter som inte får jagas eller fångas är förbjudet enligt 5f.  
902 Direktiven innehåller även regler som begränsar jakten vad gäller användandet av vissa metoder och 
medel. Artikel 8 samt bilaga 4a och 4b. Artikel 6 anger också förbud mot transport, försäljning, förvaring 
m.m. av levande eller döda fåglar (med undantag för fåglar listade i bilaga 3, del 1). 
903 Se avsnitt 6.6.2 och rättsfallet C-252/85, Kommissionen mot Frankrike.  
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Artikel 7 som anger möjligheter till jakt på arter som omfattas av direktivet utgör 
således ett undantag till artikel 5.904 Ett av huvudkraven för att jakt ska vara tillåten 
enligt bestämmelsen är att jakten inte äventyrar förutsättningarna för bevarandet inom 
dess utbredningsområde.905 Undantaget för jakt gäller enbart för de arter som listas i 
bilaga 2 till direktivet och hänsyn ska tas till arternas populationsnivåer, 
reproduktionskapacitet och geografiska utspridning.906 Bilagan består av 2 delar, del 1 
anger fågelarter som får jagas i alla medlemsstater och del 2 sådana arter som får jagas i 
specifika medlemsstater. Ändring av bilagorna 1, 3 och 5 kan ske med hänsyn till 
teknisk och vetenskaplig utveckling enligt förfarandet i artikel 17.907 En särskild 
kommitté, som består av en företrädare för varje medlemsland samt en företrädare från 
Kommissionen som ordförande, har inrättats för att ansvara för att en sådan anpassning 
sker.908 Någon motsvarande bestämmelse för bilaga 2 finns inte varför antagandet av en 
ny sekundärakt är nödvändig för att ändring av bilagan ska ske. Det innebär således att 
beslut om ändring i bilaga 2 måste genomgå den lagstiftningsprocedur som anges i EU-
fördraget.909 En medlemsstat kan med andra ord inte själv utöka bilaga 2 med ytterligare 
arter. Detta minskar med ord förutsättningarna för adaptivitet vad gäller beslut om jakt 
på fågelarter på nationell, regional eller lokal nivå. 

Om en art inte listas i bilaga 2 är undantag enligt artikel 7 för jakt ej tillåtet som 
huvudregel.910 I dessa fall kan möjlighet till undantag för jakt finnas om rekvisiten i 
artikel 9 är uppfyllda. Artikel 9 har ett bredare tillämpningsområde än artikel 7 och ger 
möjlighet till undantag från skyddssystemet om, ingen annan lämplig lösning finns, när 
så inte kan ske enligt övriga bestämmelser, om de särskilda villkoren i artikel 9 är 
uppfyllda.911 Det innebär således att jakt på arter kan tillåtas även i de fall de ska 
beredas ett särskilt starkt skydd enligt artikel 7(4).912 Enligt EU-domstolens rättspraxis 
ska kriterierna klart och tydligt avspeglas i den nationella lagstiftningen och undantagen 
ska tolkas restriktivt.913 Enligt rättspraxis ska hänsyn bland annat tas till geografiska, 

                                                
904 Det är sedan de nationella reglerna som styr jakten enligt artikel 7(1), dock med hänsyn till de 
förutsättningar som anges i artikel 7.  
905 Artikel 7 analyseras i detalj i de avseenden den anger rekvisit som är relevanta med hänsyn till de 
ekologiska faktorerna.  
906 Artikel 7(1).  
907 Artikel 15 samt artikel 6(4).   
908 Artikel 16.  
909 Bilaga 2 kan med andra ord inte ändras direkt av kommittén. Rådet och Parlamentet fattar beslut efter 
förslag från Kommissionen (kvalificerad majoritet krävs). Bilagorna har ändrats ett flertal gånger sedan 
införandet av direktivet, både till följd av ny kunskap och till följd av antagandet av nya medlemsstater. 
Se om detta på Kommissionens hemsida. 
910 Medlemsstater kan således inte själva utöka omfattningen av bilaga 2. Se C-262/85.  
911 Artikeln anger möjlighet till undantag från artiklarna 5-8. EU-domstolen har uttryckt att undantag 
endast är tillåtet genom åtgärder som tillräckligt exakt hänvisar till förutsättningarna i 9(1) och 9(2). Se 
bland annat C-182/02, Ligue pour la protection des oiseaux m.fl, p. 10 samt C-118/94, p. 21.  
912 Enligt 9(3) ska medlemsstaterna varje år lämna en rapport om genomförandet av dessa bestämmelser 
till Kommissionen. 
913 Nationell lagstiftning som anger undantag utan att referera till villkoren i artikel 9 i direktivet, särskilt 
när det gäller tid och plats, anses inte vara förenliga med direktivet. Det är myndigheterna som har 
bevisbördan för att kriterierna är uppfyllda. Se exempelvis mål C-118/94, p. 34 samt C-344/03, p. 35, 39 
och 41.  
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miljömässiga och biologiska faktorer.914 De specifika villkoren analyseras i den följande 
texten i den mån de är relevanta.  

6.3.1.3 Däggdjursarter av unionsintresse 

Habitatdirektivet skyddar djur- och växtarter och livsmiljöer av unionsintresse. Skyddet 
inträder vid listning.915 Bilaga 2 listar arter som ska skyddas genom områdesskydd, s.k. 
särskilda bevarandeområden.916 Bilaga 4 listar arter som ska skyddas mot åtgärder som 
riktas direkt mot arterna (exempelvis jakt) samt dess viktigaste habitat (parnings- och 
rastplatser). Bilaga 5 listar arter som får exploateras men vars insamling och 
exploatering kan bli föremål för förvaltningsåtgärder. I vilken bilaga en art listas beror 
således på vilken åtgärd/skydd lagstiftaren har ansett arten vara i störst behov av.917

Bilagorna är delvis överlappande och de flesta arter som listas i bilaga 4 är även listade i 
bilaga 2, vilket innebär att båda skyddssystemen är tillämpliga.918 Ändring av bilagorna 
kan ske med hänsyn till teknisk och vetenskaplig utveckling.919 Beslut om ändring i 
bilagorna fattas av rådet efter förslag från Kommissionen med kvalificerad majoritet 
krävs. Vid ändring av bilaga 4, där arter som kräver särskilt skydd listas, krävs dock 
enhällighet, vilket innebär att ett genomförande av en ändring av bilaga 4 är särskilt 
svår.  

Listning i bilaga 4 innebär att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att upprätta ett 
system med strikt skydd enligt artikel 12.920 Bestämmelsen ställer upp förbud mot 
verksamheter riktade mot de listade arterna. Ex. är det förbjudet att avsiktligt fånga eller 
döda, avsiktligt störa under parnings- uppfödnings, övervintrings- och 
flyttningsperioder, att avsiktligt förstöra ägg och bon, skada samt att förstöra parnings- 
och rastplatser m.m.921 Oavsiktlig fångst och dödande omfattas således inte av 
skyddssystemet. Däremot finns ett särskilt krav på införandet av ett system för 
övervakning av oavsiktlig fångst och dödande samt säkerställande att de djurarter som 
ska skyddas inte påverkas på ett betydande sätt.922 Rekvisitet avsiktligt saknas vidare 

                                                
914 C-60/05, WWF Italia m.fl., p. 25.  
915 Djurarter kan listas i bilaga 2, 4 och/eller 5.  
916 Se artiklarna 3-10. Detta skyddssystem är inte föremål för analys i denna avhandling men behandlas 
kortfattat under avsnitt 6.6.  
917 Kommissionen (2007), s. 14.  
918 Arter kan anses vara i behov av flera skyddssystem och kan således listas i flera bilagor. Kraven i 
artikel 12(d) som skyddar arters habitat är dock betydligt snävare än kraven i artikel 6 (1 och 2). Se mer 
om detta nedan. I Kommissionen (2007), s.14, finns en undersökning av överlappningen. Då återfanns 45 
% av 447 djurarter både i bilaga 2 och 4 (28 % i bilaga 4 och 17 % i bilaga 2). I bilaga 5 finns 5 % av 447 
djurarter och överlappningen med bilaga 2 är 5 %.  
919 Artikel 19.  
920 Det finns ett fåtal rättsfall från EU-domstolen gällande artikel 12, nämligen C-103/00, C-518/04, 
Kommissionen mot Grekland, och C-183/05, Kommissionen mot Irland.   
921 Se ovan om rekvisitet avsiktlig.  
922 Se artikel 12(4).  
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när det gäller parnings- och rastplatser (artikel 12d), vilket innebär att sådana platser ges 
ett mer långtgående skydd.923  

Artikel 14 anger att om en medlemsstat anser det nödvändigt (mot bakgrund av 
information enligt artikel 11) ska staten säkerställa att insamling och förvaltning av de 
arter som listas i bilaga 5 är förenligt med bibehållandet av en gynnsam 
bevarandestatus.924 I sådana fall krävs att övervakning enligt artikel 11 fortsätter att 
utföras och dessutom ges förslag på åtgärderna, däribland en tillämpning av jaktregler 
som tar hänsyn till bevarandet av populationerna av dessa arter samt införandet av 
tillstånds- eller kvotsystem.925 Dessutom finns förbud mot användning av vissa medel 
och metoder vid insamling, fångst eller dödande av arterna i artikel 15.926 Artikel 15 
anger dock även en allmän skyldighet att förbjuda icke-selektiva metoder vid insamling, 
fångst och dödande av arter i listade i bilaga 5 och 4a vid undantag enligt artikel 16.927

Det räcker därför inte att förbjuda listade medel och metoder.928  

Direktivet saknar undantagsbestämmelser som gäller specifikt för jakt. Däremot finns 
det möjligheter till undantag från skydd av arter som listas i direktivet som gäller 
generellt, därmed även för jakt. För att jakt på arter av unionsintresse ska vara tillåten 
måste förutsättningarna i artikel 16 vara uppfyllda, däribland något av de angivna 
skyddssyftena.929 Dessutom finns ett undantag där krav på ett specifikt skyddssyfte 
saknas.930 Detta kompletteras emellertid med andra kriterier för uttag.931 Artikeln anger 
vidare att undantag från artikel 12-15 får ges, om ingen annan lämplig lösning finns, 
och det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Eftersom artikel 16 anger specifikt vilka 
villkor som ska vara uppfyllda för att undantag från artiklarna 12-15 ska kunna ges, ska 
bestämmelsen tolkas restriktivt.932 De ovan beskrivna bestämmelserna utgör 

                                                
923 C-6/04, p. 79. Se även avsnitt 6.6.2.3.  
924 Artikel 14(1). 
925 Artikel 14(2).  
926 Artikel 15. Användning av metoder som anges i bilaga 6a och användning av transportmedel som 
anges i bilaga 6b är förbjudna.  
927 C-6/04, p. 94. 
928 Domstolen har slagit fast att ett sådant system är mindre effektivt än ett allmänt förbud. En försenad 
uppdatering medför brister i skyddet. Denna slutsats baseras även på att det inte finns någon nationell 
lagstadgad skyldighet att uppdatera listorna. Domstolen gör således en ändamålsenlig tolkning av artikel 
15. Se C-6/04, p. 96. 
929 De angivna skyddssyftena är att a) skydda vilda djur och växter och bevara livsmiljöer, b) undvika
allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och andra typer av egendom, c) av hänsyn 
till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande 
allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva 
konsekvenser för miljön, eller vidtas för d) forsknings- och utbildningsändamål, återinplantering och
återinförsel eller e) insamling och förvaring av vissa exemplar under strängt kontrollerade förhållande 
samt selektivt och i begränsad omfattning.  
930 Se artikel 16(1)(e).  
931 Bland annat krävs att insamling (som förmodligen kan omfatta jakt) och förvaring av arterna sker 
selektiv och i begränsad omfattning. Dessa kriterier behandlas i avsnitt 6.4.5.  
932 C-6/04, p. 111. Att de handlingar som orsakar skada eller försämring är rättsenliga enligt nationell 
lagstiftning saknar betydelse för förenligheten med artikel 16. Se p. 113. Se även rättsfallen (C-103/00) 
och (C-117/00).  
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tillsammans ett skyddssystem som ska införas i sin helhet i medlemsstaternas nationella 
lagstiftningar.  

6.3.2 Rättsliga principer i samband med jakt och annan viltvård 

I lagstiftningarna anges ett antal mål och principer med utgångspunkt i ekologiska 
förutsättningar som ska vara säkerställda för att jakt ska vara tillåten eller ge vägledning 
vid beslut om jakt. Eftersom de olika rättssystemen innehåller olika mål och principer är 
det nödvändigt att klargöra såväl innehållet som hur de förhåller sig till varandra. 
Avsnittet inleds med en analys av kravet på viltvård i den nationella jaktlagstiftningen. 
Här bör dock tilläggas att det även finns en lag om viltvårdsområden (tidigare 
jaktvårdsområden) som syftar till öka möjligheterna till samverkan och ett mer effektivt 
viltvårdssamarbete över fastighetsgränserna.933 Denna lag beskrivs under avsnitt 6.5.2.  

6.3.2.1 Viltvård  

För att säkerställa att alla vilda däggdjurs- och fågelarter bevaras finns i jaktlagen en 
målbestämmelse som anger de syften som viltvården (varav jakten är en del) ska uppnå 
och som ger vägledning för tolkning av övriga bestämmelser i lagen.934 Enligt denna är 
syftet med viltvården att;  

 ”bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter 
som tillfälligt förekommer naturligt i landet”.935  

Vidare ska en utveckling av viltstammarna som är lämplig med hänsyn till allmänna och 
enskilda intressen främjas.936 I andra stycket i samma bestämmelse framgår att 
jakträttsinnehavare ska ”anpassa jakten efter tillgången på vilt”. Detta vidareutvecklas i 
förarbetena till jaktlagen där det anges att ”jakt endast är tillåten om den är försvarlig 
från viltvårdsynpunkt” och att jakten i viss utsträckning är ”ett led i viltvården” samt att 
”arten ska tåla den beskattning som jakten innebär”.937 Exempelvis anses detta innebära 
att undantag för jakt inte kan meddelas under djurens föryngringstid eller under den tid 

                                                
933 Lag (2000:592) om viltvårdsområden.  
934 Se 4 § JL. Fler reglerna om viltvård finns i 5-9 §§ JL. Att 4 § JL bör fungera som vägledning vid 
tillämpningen av övriga bestämmelser i lagen framgår även av Pettersson (1990), s. 9 och 15. I 5 § finns 
vidare en allmän hänsynsregel, vilken ställer upp krav särskilt på friluftsverksamheter.  
935 4 § 1st. JL.  
936 4 § 1st. JL. 
937 Se prop. 1986/87:58, s. 19-20 och 26. 
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ungarna ej klarar sig på egen hand.938 Dessutom ska jakträttsinnehavaren och/eller 
markägare vidta särskilda åtgärder för stöd och skydd för viltet för att nå de mål som 
anges i bestämmelsen.939 Med särskilda skydds- och stödåtgärder åsyftas åtgärder såsom 
utfordring, utplantering av vilt och olika slag av anläggningsarbeten (ex. viltvatten).940  

Viltvårdskravet sträcker sig utöver bevarandet av jaktbara arter och därmed bör rätten 
till jakt på en art kunna inskränkas med syftet att skydda även andra viltarter än 
jaktbara. Däremot är målet begränsat i förhållande till den biologiska mångfalden i sin 
helhet då andra arter än viltarter faller utanför.941 Detta innebär således att det inte finns 
ett uttryckligt stöd enligt jaktlagstiftningen att inskränka rätten till jakt på en viltart för 
att skydda exempelvis ett kräldjur eller en växtart eller för att skydda en viss 
ekosystemfunktion eller andra ekologiska värden, utan en sådan begränsning måste i så 
fall motiveras för att tillgodose ”ett allmänt eller enskilt intresse”.942 Bevarandet av 
hållbara ekosystem och biologisk mångfald bör dock kunna motiveras som ett allmänt 
intresse eftersom samhället är beroende av dessa för sin överlevnad. Att bevarandet av 
biologisk mångfald är ett allmänt intresse anges dock inte i förarbetena till 
jaktlagstiftningen, vilket innebär att det finns en risk att det inte beaktas i 
bedömningen.943 Vidare kan, även då biologisk mångfald beaktas i bedömningen, 
kortsiktiga jakt- eller andra markanvändningsintressen ges större vikt i en avvägning 
mellan de olika intressena i det enskilda fallet. Den nedre gränssättningen som motiven 
anger (att arter ska bevaras och den genetiska variationen säkerställas) för avvägningen 
gäller som sagt endast viltarter.944  

Här får dock även miljöbalken betydelse genom det övergripande målet om bevarandet 
av biologisk mångfald och de allmänna hänsynsreglerna p.g.a. den parallella 
tillämpningen. Om ett lägre uttag av en art är nödvändigt med hänseende till bevarandet 
av den biologiska mångfalden än vad som är motiverat med hänseende till den jaktbara 
artens livskraft kan ett sådant beslut stödjas på miljöbalken. Som diskuterats ovan finns 
emellertid genomförandeproblem. Det finns inget uttryckligt krav i jaktlagstiftningen 

                                                
938 Prop. 1986/87:58, s. 26. Det senare motiveras framför allt av djurskyddsskäl. Vissa arter anses dock 
inte av praktiska skäl kunna omfattas av detta skydd.  
939 4 § 2 st. JL. Se prop. 1986/87:58, s. 19-20. När markägare eller jakträttsinnehavare inte är samma 
person delas ansvaret för viltvården mellan dem. Det föreslås även i förarbetena, ur ett 
kostnadseffektivitetsperspektiv, att markägare ska samarbeta vid viltvårdsåtgärder. Prop. 1986/87:58, s. 
28.  
940 Se prop. 1986/87:58, s. 19 och 68. Den positiva skyldigheten att vidta åtgärder diskuteras även i 
avsnitt 6.6.  
941 Bestämmelsen innefattar dock även en positiv förpliktelse att vidta skydds- och stödåtgärder för viltet, 
vilket kan bidra positivt även till andra arter och hela ekosystem. Se även kapitel 4.  
942 Se formuleringen i 4 § 1 st. JL, ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig 
utveckling av viltstammarna.” 
943 Däremot anges andra exempel, såsom skador i trafiken, som stammarnas storlek ska viktas mot vid en 
intresseavvägning. Prop. 1986/87:58, s. 21. 
944 Eftersom bestämmelsen ger tolkningsutrymme ska en fördragsenlig tolkning göras. Som beskrivits i 
kapitel 1 innebär en sådan tolkning i korthet att bestämmelsen ses i ljuset av EU-rätten, i detta fall utifrån 
kraven i fågel- och habitatdirektiven. Det innebär att skyddet av ekosystemfunktioner eller andra 
ekologiska värden som ska skyddas enligt direktiven ska ses som ett allmänt intresse och därmed beaktas. 
Även om en tillämpning av en fördragsenlig tolkning leder till att EU-rättens förpliktelser efterlevs är det 
dock inte tillräckligt för ett korrekt genomförande av ett direktiv. 
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som anger att den som beslutar om jakt ska tillämpa miljöbalkens bestämmelser, 
motsvarande de krav som bland annat finns i plan- och bygglagen.945 Det finns därför en 
risk för att tillämpningen av miljöbalken uteblir. Givet detta genomförandeproblem och 
det faktum att begreppet ”allmänt intresse” inte explicit inrymmer bevarandet av 
biologisk mångfald är jaktlagstiftningen inte tillräckligt styrande i detta avseende.  

6.3.2.2 Ekologiskt balanserad kontroll 

I fågeldirektivet anges att bedrivandet av jakt på fågelarter listade i bilaga 2 ska 
överensstämma med principen om en ”ekologiskt balanserad kontroll”.946 Begreppet 
definieras dock inte och återfinns inte heller i habitatdirektivet. I vägledningen till 
fågeldirektivet anges att principen innebär att ”de åtgärder som vidtas ska vara 
ekologiskt sunda och stå i proportion till de problem som ska lösas med beaktande av 
den berörda artens bevarandestatus”.947 Vägledning för tolkning av principen kan vidare 
fås av direktivets målbestämmelser samt ingressen till direktivet där det bland annat 
anges att unionens gemensamma naturresurser ska utnyttjas;  

”… med utgångspunkt från de åtgärder som är nödvändiga för att 
upprätthålla och återupprätta den naturliga jämvikten mellan arter så 
långt detta rimligen är möjligt”.948

Vad som avses med ”den naturliga jämvikten” framgår dock inte.949 På individnivå bör 
det handla om att beskattningen är jämt fördelad över olika åldersgrupper, kön, 
reproducerande och icke-reproducerande individer m.m.950 Eftersom det uttalas att 
målet är en jämvikt mellan arter bör principen innebära att även hänsyn till andra arter 
än fågelarter ska tas vid beslut om jakt på fågelarter. Exempelvis bör ett uttag av en art 
som leder till en (alltför) stor populationsökning av en annan (exempelvis dess bytesdjur 
eller en konkurrerande art) eller jakt som medför att jaktbara arter gynnas till fördel för 
icke jaktbara arter inte vara förenligt med principen. Med andra ord bör interaktioner 

                                                
945 Dessutom utför inte Naturvårdsverket den operativa tillsynen över jakt i praktiken. När det gäller 
exempel på krav på tillämpning av miljöbalken i plan- och bygglagen se exempelvis 4 §, 5 § 5 p. och 10 § 
3 p. plan och bygglag (2010:900).  
946 Artikel 7(4). 
947 Kommissionen (2004), s. 22.  
948 Ingressen, p. 7.  
949 Det kan även vara problematiskt att definiera en s.k. ”naturlig jämvikt”. För det första kan diskuteras 
vilken tidpunkt som bör användas som utgångspunkt för en bedömning av den naturliga jämvikten. Ska 
bedömningen utgå från tidpunkten för ikraftträdande av direktivet eller är utgångspunkten den jämvikt 
som kan anses ha funnits innan en antropogen påverkan uppkommit? För det andra har antropogen 
påverkan på arterna förekommit under lång tid (både direkt och indirekt) vilket innebär att det i så fall kan 
vara svårt avgöra hur ett tillstånd utan sådan påverkan skulle se ut. Jämför även minsta tillåtna 
populationsnivå enligt habitatdirektivet i avsnitt 6.4.3.3.  
950 Se Kommissionen (2004), s. 23 där det anges att principen bör innebära ett demografiskt balanserat 
utnyttjande av en art.  
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mellan arter kunna ligga till grund för bestämmandet av jaktuttaget om en ekologisk 
balanserad kontroll ska kunna föreligga. Denna tolkning görs även av Kommissionen 
som anger att principen innebär att jakten inte får leda till ”obalanser i ekosystemet 
genom att främja tillväxten av en annan art på grund av avsaknaden av konkurrens”.951

Detsamma bör gälla för jakt som leder till att vissa ekosystemfunktioner försämras.952

En långtgående tolkning av bestämmelsen mot artikel 2 i direktivet skulle möjligen 
innebära att det även handlar om att främja en utveckling som tar hänsyn till andra 
intressen än ekologiska (enligt artikel 2 ska även ekonomiska krav och rekreationsbehov 
beaktas), åtminstone givet utgångspunkten att även människor kan anses utgöra en 
naturlig del av ekosystemen.953  

En frågeställning som följer av en princip om en ”ekologiskt balanserad kontroll” när 
det gäller artnivån är huruvida alla arter ska anses ha lika värde i intresseavvägningar 
mellan arter (bevarandet av en art kanske endast kan ske på bekostnaden av en annan art 
o.s.v.). När det gäller fågeldirektivet omfattas alla vilda fågelarter inom unionen, vilket 
kan tolkas på så sätt att alla fågelarter ska anses ha lika värde. Såsom beskrivits tidigare 
gäller samma utgångspunkt för inhemska viltarter enligt den nationella 
jaktlagstiftningen. När det gäller habitatdirektivet och artskyddsförordningen gäller 
emellertid att de arter som listas ska anses ska ges ett striktare skydd, vilket kan tolkas 
som att dessa arter ska anses ha ett större värde vid intresseavvägningar. Även i 
förarbetena till jaktlagen uttrycks att exempelvis rovdjuren intar en särställning.954

Eftersom listning och striktare skydd av arter vanligen beror på att dessa arter är mer 
sårbara eller hotade än andra behöver sådana angreppssätt emellertid inte betyda att 
arterna ska anses mer betydelsefulla än andra när de väl återfått en långsiktig livskraft 
och gynnsam bevarandestatus, även om arterna inte avlistas. Ett system där arter avlistas 
när livskraftiga populationer uppnåtts kräver en adaptivitet i regleringen som än så länge 
inte kan anses ha åstadkommits.955 När en sådan adaptivitet föreligger bör emellertid 
listade arter, så länge de är listade, anses ha ett större skyddsvärde i olika 
intresseavvägningar mot arter som inte har förts upp på olika skyddslistor. När det blir 
fråga om intresseavvägningar mellan arter som är listade i olika skyddssystem (eller 
mellan arter som inte är listade) bör det bli fråga om en tolkning utifrån övergripande 
målsättningar såsom biologisk mångfald och hållbar utveckling.956 Ur ett biologiskt 

                                                
951 Se Kommissionen (2004), s. 23.  
952 Vissa fåglar utgör viktiga bytesdjur för sällsynta och hotade rovdjur och vissa fågelsamhällen utgör 
viktiga funktioner i ekosystemet. Se mer om detta i kapitel 2.   
953 Artikel 2 refererar till vetenskapliga och kulturella behov med beaktande av ekonomiska krav och 
rekreationsbehov.  Se Kommissionen (2004), s. 22. Se även om ekosystemansatsen i kapitel 5.  
954 Se om detta i avsnitt 6.5.3.4.  
955 Såsom beskrivits tidigare i detta kapitel, se avsnitt 6.3.1.2 och 6.3.1.3, måste revidering av listor ske 
enligt särskilda, tidskrävande förfaranden på EU-nivå, vilket har inneburit att revideringen i praktiken 
sker ganska sällan (förändringar av bilaga 4 till habitatdirektivet kräver dessutom enhällighet, vilket 
försvårar genomförandet av förändringar).  
956 Här uppstår särskilt problem om regleringen inte är adaptiv och de EU-rättsliga direktiven inte fullt ut 
avspeglar de nationella behoven. Om exempelvis arter listas i EU-direkten och dessa måste ges skydd i 
Sverige trots att de varken är hotade eller sällsynta, finns risk att resurser används där de inte är mest 
effektiva. Dessutom finns risk för målkonflikter, exempelvis om dessa arter ska bevaras trots att de 
förekommer i så stor omfattning att de gör skador på andra arter eller ekosystem. Se mer om övergripande 
målsättningar och förhållandet till rättsregler i kapitel 3 och 5 samt om den nationella rättens förhållande 
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mångfaldsperspektiv bör exempelvis sådana arter som kan anses bidra mest till 
bevarande av biologisk mångfald i sin helhet, exempelvis genom upprätthållandet av 
vissa ekosystemfunktioner, ges ett större skyddsvärde vid intresseavvägningar mot arter 
med mindre betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden.957

6.3.2.3 Förnuftigt utnyttjande 

I fågeldirektivet anges även att medlemsstaterna ska säkerställa att bedrivandet av 
jakten överensstämmer med principen om ett ”förnuftigt utnyttjande”958 Principen 
definieras inte i direktivet, återfinns inte i habitatdirektivet och har inte införts i den 
nationella lagstiftningen. Som beskrivits i kapitel 4 bör fågeldirektivets ”förnuftigt 
utnyttjande” ses i ljuset av begreppet ”hållbart nyttjande” som definieras i konventionen 
om biologisk mångfald eftersom direktivet är ett av unionens viktigaste instrument för 
genomförandet av förpliktelserna i konventionen.959 En sådan tolkning bör innebära att 
principen anger en fysisk begränsning av hur stort uttaget får vara, med utgångspunkten 
att framtida generationer ska kunna tillgodose sina behov.960 Detta innebär således att 
resurserna måste nyttjas inom de långsiktigt hållbara gränserna, vilket också är i 
överensstämmelse med direktivets ändamål, nämligen att bevara de fågelarter som 
omfattas av direktivet. Ett jaktuttag som innebär att gränser för artens överlevnad 
överskrids, kan därmed inte anses utgöra ett förnuftigt utnyttjande.  

Även i Kommissionens vägledning till fågeldirektivet anges att ett ”förnuftigt 
utnyttjande” innebär att jakten ska bedrivas så att populationerna av arterna bibehålls i 
en gynnsam bevarandestatus men även så att artens funktion i ekosystemet eller att 
ekosystemet på annat sätt påverkas negativt av jakten.961 Eftersom ett flertal olika 
faktorer spelar in och avgör arters känslighet för beskattning måste en bedömning av 
vad som avses med ett förnuftigt utnyttjande avgöras från fall till fall.962 Givet att 
kunskapen om de ekologiska faktorerna ofta är bristfällig eller osäker krävs även 
försiktighetsmarginaler vid sådana bedömningar. 

I artikel 9(1)(c) i fågeldirektivet, d.v.s. den bestämmelse som kan medge undantag för 
jakt eller andra åtgärder då en art skyddas enligt fågeldirektivet men ej omfattas av 
artikel 7, används vidare begreppet ”förnuftig användning”. Inte heller här finns någon 

                                                                                                                                              
till EU-rätten tidigare i detta kapitel. Se även särskilt om eventuella målkonfliktsituationer i avsnitt 
6.5.3.3.   
957 Se om arters funktioner i ekosystemen i kapitel 2 samt en analys av huruvida sådan hänsyn tas i de 
analyserade lagstiftningarna i avsnitt 6.5.3.4.  
958 Artikel 7(4). I den engelska versionen används begreppet ”wise use”.  
959 Artikel 2.  
960 Se kapitel 4. Se även Orniskommitténs arbetsdokument nr XI/189/91, Kommissionens vägledningar 
om tillämpning av fågeldirektivet, KOM(93) 572, 24.11.1993, s. 11 samt Kommissionen (2004), s. 15-22. 
961 Kommissionen (2004), s. 15 och 18.  
962 Se kapitel 4. Exempelvis anses hållbara jaktuttag lättare beräknas på stannfåglar än flyttfåglar (se 
Kommissionens vägledning (2004), s. 18). 
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definition av begreppet men det framgår av ordalydelsen att fångst och hållande i 
fångenskap är att se som förnuftig användning.963 Givet bestämmelsens vidare 
tillämpningsområde (i jämförelse med artikel 7) är det även rimligt att begreppet avser 
omfatta även annan typ av användning än jakt.964 EU-domstolen har slagit fast att 
begreppet även kan omfatta jakt som utförs i rekreationssyfte.965 Detta innebär således 
att jakt som bedrivs under de perioder som artikel 7(4) avser att skydda kan utgöra en 
s.k. ”förnuftig användning”.966 Det bör dock förtydligas att rekreationsjakt inte alltid är 
att se som ”förnuftig användning” eller ”förnuftigt nyttjande”, det beror givetvis på 
förhållanden i den specifika situationen.967 Om det saknas garanti för att undantaget inte 
medför att arten kan bibehållas på en tillfredsställande nivå är jakten inte se som 
”förnuftig användning”.968 Regeln bör även ses mot bakgrund av skyddet och förbudet 
omfattar alla fågelarter. Det bör därmed vara mer naturligt att medge undantag från 
denna regel än motsvarande bestämmelse i habitatdirektivet, d.v.s. 16(1)(e), eftersom 
den senare endast gäller strikt skyddade arter som listats (det är med andra ord rimligt 
att undantaget i fågeldirektivet tolkas mindre restriktivt än undantaget i 
habitatdirektivet). Vidare krävs att uttaget endast omfattar ”ett litet antal” och att det 
sker under kontrollerade förhållanden samt på selektiv grund.969 Dessutom gäller det 
övergripande villkoret att ingen annan lämplig lösning finns.970  

Domstolen har vidare uttryckt att jakt i rekreationssyfte kan ses som en förnuftig 
användning så som begreppet kommer till uttryck i artikel 9(1)(c) trots att kravet att 
ingen annan lämplig lösning gäller.971 Domstolen uttryckte vidare i domen att undantag 
ska vara absolut nödvändiga och att jaktperioderna inte i ”onödan” får sammanfalla med 
de perioder då arterna ska ges ett extra starkt skydd.972 Domstolen tydliggjorde i domen, 
samt i senare rättspraxis, att villkoret inte är uppfyllt när tillstånd till jakt endast ges för 
att förlänga jaktsäsongen.973 I vägledningen till fågeldirektivet anges att jakt för 
rekreation under de annars skyddade perioderna möjligen skulle kunna ses som det enda 
alternativet om arten inte förekommer inom området eller landet eller om jakten med 
hänsyn till klimat inte är lämplig under de tillåtna perioderna.974 Domstolen har 
emellertid uttryckt att omständigheten att jakt är svårare att genomföra under andra 

                                                
963 Begreppet återfinns inte i motsvarande bestämmelse i habitatdirektivet (artikel 16(1)(e)).  
964 I den engelska versionen används dock begreppet ”judicious use” medan artikel 7(4) som sagt 
använder termen ”wise use”.  
965 Mål C-182/02, p. 11. Se även mål 262/85, p. 38, 247/85, p. 7 samt C-118/94, p. 21.  
966 Av mål C-182/02 framgår att förnuftig användning som är tillåten enligt artikel 9(1)(c) i direktivet kan 
utgöras av fångst och överlåtelse av vilda fåglar i syfte att använda dem som lockfåglar eller för 
nöjesändamål på mässor och marknader. 
967 Exempelvis är det relevant att beakta hur livskraftig populationen är och jakten påverkar artens 
bevarandestatus.  
968 Se mål C-182/02, p. 17. I Kommissionen (2008), uttrycks vidare att ”när det gäller jakt innebär ett 
förnuftigt utnyttjande utan tvekan ett hållbart jaktuttag med betoning på att arternas populationer ska 
hållas på en nivå som utgör en gynnsam bevarandestatus.” (s. 17).  
969 Rekvisiten behandlas under avsnitten 6.2.3.5, 6.4.3.5 och 6.4.5. 
970 Se artikel 9(1). Rekvisitet behandlas under avsnitt 6.3.4.  
971 Se igen mål C-182/02, p. 13-19.  
972 C-182/02, p. 16. 
973 Mål C-182/02, p. 16, C-344/03, Kommissionen mot Finland, p. 33. samt C-135/04, Kommissionen mot 
Spanien, p. 19. 
974 Kommissionen (2004), s. 45-46.  
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perioder inte innebär att villkoret är uppfyllt.975 Av praxis framgår även att det är den 
nationella myndighet som fattar beslutet som har bevisbördan för att nödvändiga 
förutsättningar föreligger för att jakten ska kunna ses som ”förnuftig användning” och 
att ingen annan lämplig lösning finns och därmed utgöra ett tillåtet undantag.976  

6.3.2.4 Gynnsam bevarandestatus 

För att uppnå syftet med habitatdirektivet, d.v.s. att säkerställa att den biologiska 
mångfalden bevaras inom direktivets tillämpningsområde, är medlemsstaterna skyldiga 
att se till att en gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer av unionsintresse 
upprätthålls eller återställs.977 Upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus är 
således det mål som åtgärder, däribland beslut om jakt, ska uppnå och definitionen av 
en gynnsam bevarandestatus utgör vägledning vid tolkning och tillämpning av övriga 
bestämmelser i direktivet.978  

Kravet gäller för såväl arter som livsmiljöer, dock enbart sådana som anses vara av 
unionsintresse (d.v.s. arter och livsmiljöer listade i bilagorna). Kraven för arter och 
livsmiljöer för vilka områdesskydd ska upprättas är mer långtgående eftersom det här 
även krävs att en gynnsam bevarandestatus ska återupprättas.979 Kravet på 
återupprättande gäller dock enbart inom det särskilda bevarandeområdet. När det gäller 
krav på upprättandet av ett skyddssystem för arter listade i bilaga 4 är kraven av 
preventiv och prohibitiv karaktär, d.v.s. de syftar till att förhindra negativ påverkan på 
arterna. Jakt är därför endast möjlig om den inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus hos bestånden av de berörda arterna.980 Genom det finska 
vargfallet tydliggjordes emellertid att skyddsjakt på arter som inte har en gynnsam 
bevarandestatus i särskilda fall kan vara förenlig med direktivet, givet att det har 
konstaterats att jakten inte förvärrar och försvårar möjligheterna att uppnå en gynnsam 
bevarandestatus (och givet att inga andra lämpliga lösningar är möjliga).981 Kravet 
gäller inom hela artens utbredningsområde oavsett nationsgränser.982   

                                                
975 I C-344/03, uttrycks att även om jakten sker under svårare omständigheter kan inte villkoret om att det 
inte ska finnas någon annan lämplig lösning anses uppfyllt, eftersom även höstjakt är möjlig för samma 
arter.  
976 C-507/04, Kommissionen mot Österrike, p. 198. Se även C-344/03, p. 39 och 60, och mål C-60/05, 
p. 34. Frågan behandlas vidare under avsnitt 6.3.4 och 6.4.3.5.  
977 Artikel 2. Artikeln anger således direktivets mål och tillämpningsområde.  
978 Artikel 2 ger dock i sig ej upphov till konkreta skyldigheter för medlemsländerna enligt 
Kommissionens vägledning, Kommissionen (2007), s. 9. Motsvarande bestämmelse i fågeldirektivet ger 
upphov till konkreta skyldigheter enligt EU-domstolen. Se ovan.  
979 Se artikel 3(1) och 4(4) samt bilaga 1 och 2.  
980 Se artikel 12 samt 16(1). Begreppet gynnsam bevarandestatus behandlas vidare under de olika avsnitt i 
det avseende kravet är relevant i förhållande till det ekologiska kriteriet. 
981 Se C-342/05, Kommissionen mot Finland, p. 29. Däremot hade inte visats att denna skyddsjakt på varg 
skulle förhindra sådana allvarliga skador som avses i undantaget i artikel 16(1)(b) enligt p. 47. Dessutom 
uttryckte domstolen att det krävs att de vargar som orsakar allvarlig skada identifieras (det räckte med 
andra ord inte att identifiera de geografiska områdena, även om dessa uppgifter var exakt (se p. 30 och 
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Genom definitionerna blir bevarandestatusen hos livsmiljöer avhängig 
bevarandestatusen hos arterna och tvärtom.983 Bevarandestatusen för en livsmiljö 
definieras nämligen som ”summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess 
typiska arter… samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt…”.984 Dessutom är ett 
av kriterierna för att en livsmiljös bevarandestatus ska anses vara gynnsam att ”… 
bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam…”.985 När det gäller
bevarandestatusen för en art inbegrips likväl bevarandestatusen för dess livsmiljö
eftersom ”summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt 
kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer” ska ligga 
till grund för bedömningen. Det betyder således att alla faktorer som påverkar artens 
populationsutveckling och utbredning måste vägas samman. Bevarandestatusen anses 
vidare gynnsam enligt när  

”uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten 
på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, artens 
naturliga eller hävdbetingande utbredningsområde varken minskar 
eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 
det finns och sannolikt kommer att fortsätta finnas en tillräcklig stor 
livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt”.986

Definitionen innehåller ett flertal rekvisit som ska ligga till grund för bedömning artens 
bevarandestatus, nämligen populationsutveckling, artens utbredningsområde och 
livsmiljöns storlek. En bedömning måste därför utgå från de faktorer som påverkar den 
berörda arten men även dess habitat. Såväl nuvarande tillstånd som framtida
(överskådlig framtid och lång sikt) tillstånd ska bedömas.987 Direktivet innehåller inte 
några fler specificerande definitioner av vad som avses med population, 
populationsutveckling eller utbredningsområde.988 Begreppet återfinns inte heller i 

                                                                                                                                              
42-44). Det är vidare viktigt att tydliggöra att detta rättsfall endast gällde jakt med skyddssyften enligt 
artikel 16(1)(a-c). 
982 Se mer om detta i avsnitt 6.5.2.  
983 Begreppen definieras i artikel 1(e) och 1(i).  
984 Författarens kursivering. Definitionen av bevarandestatusen för en livsmiljö i sin helhet lyder såsom 
följer ”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 
inom det territorium som anges i artikel 2”.  Se artikel 1(e).  
985 Hela definitionen lyder ”dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område 
är stabila eller ökande och den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att 
den skall kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig 
framtid och bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam enligt definitionen i i”. Se artikel 1(e).  
986 Artikel 1(i). Definitionen har förts in i 16 § 3 och 4 st. förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. 
987 Kommissionens vägledande dokument anger att sådana diagnoser kan innehålla specifika och 
generella hot, såväl positiva och negativa medel och långsiktiga påverkandefaktorer, dock utan att några 
exempel eller förklaringar av vad som avses med medel eller lång sikt.  
988 Rekvisiten förklaras närmare under särskilda avsnitt i detta kapitel.  
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fågeldirektivet. Viss vägledning finns dock i rättspraxis och i Kommissionens 
vägledande dokument.989  

6.3.2.5 Förhållandet mellan principerna  

Varken ”förnuftigt utnyttjande”, ”förnuftig användning”, ”hållbart nyttjande” eller 
”ekologiskt balanserad kontroll” återfinns i den svenska jaktlagstiftningen. Däremot 
finns en generell bestämmelse om viltvård som bl.a. förpliktigar jakträttsinnehavare att 
anpassa jakten efter tillgången på vilt. Under förutsättning att principerna om 
”förnuftigt utnyttjande”, ”förnuftig användning”, och ekologiskt balanserad kontroll”, 
som ska tillämpas vid jakt på fågelarter, innebär att hänsyn ska tas även till andra arter 
eller till och med hela ekosystem kan viltvårdskravet i jaktlagstiftningen inte anses 
motsvara de förpliktelser dessa principer medför för medlemsstater. Viltvårdskravet är 
som sagt endast tillämpligt på viltarter och inte på den biologiska mångfalden i sin 
helhet och kan därmed inte medföra förpliktelser avseende andra ekologiska värden 
(såvida de inte faller under allmänna intressen). Detta i kombination med 
genomförandeproblemet innebär att Sverige inte kan anses ha genomfört principerna i 
fågeldirektivet i tillräcklig utsträckning.  

Genom antagandet av habitatdirektivet gäller numera även kravet på upprätthållande av 
en gynnsam bevarandestatus för de arter och livsmiljöer som omfattas av direktivet. 
Givet habitat- och fågeldirektivens gemensamma syften och systematik kan 
definitionerna i habitatdirektivet även ge vägledning för tolkning av de ovan nämnda 
principerna i fågeldirektivet. När det gäller kvalitetskravet på en gynnsam 
bevarandestatus i svensk rätt har detta införts enbart i vissa avseenden och ett flertal 
bestämmelser saknar kopplingar till upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 
vid beslut om jakt på arter som är skyddade enligt EU-rätten.990 Den svenska 
lagstiftningen är således bristfällig vad gäller genomförandet av kravet på 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.991

                                                
989 Habitatdirektivets kommitté har antagit ett dokument för bedömningen av arters och livsmiljöers 
bevarandestatus där bland annat begreppet population definieras (definitionen stämmer överens med den 
definition som beskrivits i kapitel 2 och som bygger på reproduktion). Se DocHab–04–03/03 rev.3 
”Assessement, monitoring and reporting of conservation status – Preparing the 2001–2007 report under 
Article 17 of the Habitats Directive”,  http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home (2008-08-
06). Se nedan för en mer detaljerad beskrivning av de olika rekvisiten i definitionen av en gynnsam 
bevarandestatus.  
990 Begreppet har införts och anges som krav för jakt i vissa situationer enligt jaktlagstiftningen. 
Definitionen av begreppet finns dock som sagt i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
(1998:1252), 16 § 3 och 4 st. Ur tillämpningssynpunkt bör det vara mer ändamålsenligt att även införa 
definitionen i jaktförordningen samt artskyddsförordningen (alternativt att inför den i jaktlagen och/eller 
miljöbalken). Se mer om förhållandet mellan lagstiftningarna i Bengtsson (2001), s. 119-121 samt avsnitt 
5.2.3.1. 
991 För exempel se bland annat avsnitt 5.3.1.  
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6.3.3 Avvägning mot ekonomiska och sociala intressen  

Bevarandet av viltarter kan ge upphov till konflikt med andra intressen såväl 
ekonomiska, exempelvis skador på tamdjur eller viktiga växtarter, som sociala och 
kulturella, exempelvis minskad möjlighet till rekreation. Lagstiftningarna anger därför 
att hänsyn ska tas till andra intressen vid beslut om jakt och andra åtgärder, exempelvis 
risken för skador på egendom eller i trafiken). I förarbetena anges att det är uppenbart 
att avvägningar måste göras mot olika typer av näringsintressen, men att hänsyn även 
måste tas till annan mark- och vattenanvändning, däribland andra 
rekreationsintressen.992 I jaktlagen uttrycks det att viltvården och jakten ska; 

”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig 
utveckling av viltstammarna.”.993

En lämplig utveckling med hänsyn till allmänna och enskilda intressen innebär enligt 
förarbetena till jaktlagen att en balans mellan stammarnas storlek och risk för skador 
ska eftersträvas.994 Storleken på stammen ska vara så stor att den genetiska variationen 
inom arten säkerställs.995. Därefter kan en avvägning gentemot andra intressen, såsom 
skador i jordbruk, skogsbruk och trafiken, ske. Sådana skador måste dock vara 
allvarliga och riskerna för viltolyckor ska vara påtagliga.996 Dessa rekvisit som kräver 
en högre nivå av skada är en naturlig följd av principen att enskilda är skyldiga att tåla 
visst mått av skada eller olägenhet till följd av viltarter.997  

Motiven framhåller med andra ord framför allt skador på olika näringsintressen och 
skador i trafiken som grund för avvägningar och varken lagstiftningen eller motiven 
anger att avvägning ska utföras med hänsyn till olika ekosystemvärden. Som beskrivits 
ovan finns dock krav på att även allmänna intressen ska främjas och att bevarandet av 
ekologiska värden kan anses vara ett allmänt intresse (se dock det ovan beskrivna 
problemet med den låggradiga styrningen i lagstiftningen).998 Skador på dessa värden 
innebär dessutom (förr eller senare) en ekonomisk kostnad för samhället, skillnaden är 
dock att skadan ofta inte direkt drabbar den enskilde och dessutom kan vara svår att 
kvantifiera.999

                                                
992 Exempelvis fågelskådning, bärplockning och dyl. Se prop. 1986/87:58, s. 21. 
993 4 § 1st. JL. 
994 Prop. 1986/87:58, s. 21.  
995 Se mer nedan.  
996 7 § JL och prop. 1986/87:58, s. 32. 
997 Pettersson (1990), s. 28.  
998 Dessutom gäller som sagt att fördragsenlig tolkning ska tillämpas.  
999 Se kapitel 1. Inom nationalekonomin benämner man sådana kostnader för externa kostnader och ett 
sätt att internalisera kostnaderna i priskalkyler för enskilda är exempelvis användandet av miljöskatter.  
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Vilka intressen som får betydelse för avvägningen och det slutliga beslutet om antal djur 
som får jagas kan även påverkas av vem som tar beslut om jaktuttaget, i alla fall när 
specifika kriterier i lagstiftningen saknas för hur avvägningar ska ske eller reglerna 
lämnar stort utrymme för tolkning. Beslut som kan innebära komplicerade 
avvägningsproblem, såsom beslut om jakt på rovdjur, har ofta delegerats till 
Naturvårdsverket med motivet att denna centrala myndighet antas ha en bättre 
helhetssyn än regionala eller lokala beslutsfattare. Genom senare förändringar i 
rovdjurspolitiken har emellertid det regionala beslutsfattandet vad gäller jakt på 
rovdjuren ökat.1000  

Jakten på fågelarter av unionsintresse ska vidare vara i överensstämmelse med de krav 
som ställs i artikel 2 i fågeldirektivet.1001 Artikel 2 utgör en allmän skyldighet att bevara 
fågelarter och anger att nivåer på populationer av de fågelarter som omfattas av 
direktivet som motsvarar ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov ska bibehållas 
eller återupprättas och att det ska ske med beaktande av ekonomiska krav och 
rekreationsbehov. Bestämmelsen utgör dock inte något självständigt undantag från det 
skyddssystem som ska upprättas enligt artikel 5 och 7(4).1002 Det innebär således att 
beslut om jakt inte kan baseras på artikel 2.1003 Däremot innebär bestämmelsen att 
hänsyn till andra intressen (även ekonomiska) kan tas vid beslut om jakt eller andra 
åtgärder i enlighet med direktivet.1004

Undantag för jakt på arter som omfattas av habitatdirektivets skyddssystem, liksom 
övriga åtgärder som vidtas i enlighet med direktivet, ska ta hänsyn till ekonomiska, 
sociala och kulturella behov samt till regionala och lokala särdrag.1005 Inte heller denna 
bestämmelse, som anger direktivets mål, bör kunna ses som ett självständigt undantag 
utan endast som vägledande vid beslut om jakt eller andra åtgärder i enlighet med 
direktivet.1006 Däremot finns möjligheter till undantag för arter skyddade enligt 
habitatdirektivet under särskilda villkor (se ovan). Exempelvis kan undantag meddelas 
för att undvika allvarlig skada på olika typer av egendom (däribland tamboskap, skog, 
fiske och vatten). Bestämmelsen är inte uttömmande utan innehåller även en möjlighet 
att meddela undantag från skyddssystemet för ”annan egendom”.1007 Eftersom 
bestämmelsen är av preventiv karaktär räcker risk för skada.1008 Skadan behöver således 
inte vara konstaterad. Bestämmelsen tar dock inte sikte på enstaka angrepp utan på risk 
för mer omfattande skador.1009 Dessutom måste det finnas stöd för att åtgärden som 
vidtas i förebyggande syfte faktiskt innebär att risken för allvarlig skada undviks, 

                                                
1000 Se mer om ansvarsfördelningen i avsnitt 6.7.2.  
1001 Artikel 7(4). 
1002 Se 262/85, p. 37 och 247/85, p. 8.
1003 247/85, p. 8. 
1004 C-435/92, “Association pour la Protection des Animaux Sauvages and others”.  
1005 Artikel 2(3).  
1006 Slutsatsen baseras på rättspraxis enligt fågeldirektivets artikel 2. Denna tolkning görs även i 
Kommissionens vägledning till fågeldirektivet, Kommissionen (2004), s. 17.  
1007 Bestämmelsen är således bredare än motsvarande bestämmelse i fågeldirektivet.  
1008 Se C- 342/05, Kommissionen mot Finland, p. 40.  
1009 Rekvisitet allvarlig skada används.   
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exempelvis genom att på individnivå identifiera vilka djur i en population som orsakar 
skadan.1010  

En viktig fråga ur ett bevarandeperspektiv är hur långtgående avvägningar det gällande 
rättsläget medger. Eftersom viltarter ska bevaras kan inte en avvägning gå längre än de 
långsiktigt hållbara gränserna för en arts överlevnad om målet ska nås.1011 Dessa nivåer 
bör således utgöra en miniminivå för vilken uttaget eller annan påverkan ej får 
överskrida.1012 I lagstiftningarna anges att arter ska bevaras och, som nedan kommer att 
utvecklas, att hänsyn därför ska tas till olika kriterier (däribland den genetiska 
variationen inom arten, populationsnivåer och utbredning).1013 En avvägning mot andra 
intressen vid beslut om jakt på arter som skyddas enligt lagstiftningarna bör således inte 
kunna gå längre än den gräns som en livskraftig stam och/eller en gynnsam 
bevarandestatus medför. Vid osäkerhet om de långsiktiga gränserna för arters livskraft 
bör därför försiktighetsprincipen i miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. 
Eftersom försiktighetsprincipen inte har införts i jaktlagstiftningen och det inte finns 
något uttryckligt krav på tillämpningen av miljöbalkens regler vid beslut enligt 
jaktlagstiftningen uppstår dock det ovan diskuterade genomförandeproblemet.  

6.3.4 Ingen annan lämplig lösning 

I såväl fågeldirektivet, artikel 9, som i habitatdirektivet, artikel 16, krävs för att 
undantag från skyddet av arterna ska kunna tillåtas att det inte finns någon annan 
lämplig lösning. Rekvisitet måste avgöras i den enskilda situationen. I ett mål gällande 
behovet av att förse uppfödarna med vilda fåglar för att undvika inavelsproblem och 
därigenom möjliggöra en mer framgångsrik uppfödningsverksamhet fastslog dock 
domstolen vissa generella riktlinjer.1014 Domstolen uttalade att kravet i detta fall var 
uppfyllt eftersom det inte hade visats att uppfödning och avel skulle kunna fortsätta att 
bedrivas om inte exemplar togs från naturen (att bara använda exemplar uppfödda i 
fångenskap ansågs inte vara en lämplig lösning på grund av inavelsproblemet).1015

Däremot kan kravet på ”ingen annan lämplig lösning” inte anses vara uppfyllt enbart för 

                                                
1010 I den ovan nämnda vargdomen anger domstolen att Finland inte har visat att den preventiva jakten på 
varg utan utpekandet av de individer som orsakar den allvarliga skadan kommer att innebär att risken för 
skadorna minskar. Domstolen tar upp det biologiska argumentet att jakt på varg även kan leda till ökade 
skador. Se C- 342/05, p. 42-44. 
1011 För att hantera konflikter med bland annat renskötsel och annan tamdjursskötsel finns bland annat ett 
ersättningssystem för de skador djuren orsaker. Detta regleras i viltskadeförordningen (2001:724). 
1012 Empiriska data visar dock att sådana arter som ger upphov till konflikter ofta har beskattats långt över 
hållbara gränser. Se kapitel 2 och 3.  
1013 Se artikel 2(1 och 2) i habitatdirektivet och ingressen, artikel 2 samt artikel 7(1) i fågeldirektivet.  
1014 Mål C-10/96, ASBL mot Région wallonne.  
1015 Mål C-10/96, p. 20.  
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att det skulle innebära större olägenheter eller tvinga fram ett förändrat beteende.1016

När undantag beviljas måste det även står i proportion till syftet med undantaget.1017

I det tidigare nämnda rättsfallet avseende frågan om jakt i rekreationssyfte kan utgöra en 
förnuftig användning i enlighet med artikel 9(1)(c) uttalade domstolen att jakt i 
rekreationssyfte kan medges trots att artikel 9 innehåller krav på att det inte ska finnas 
någon ”annan lämplig lösning”.1018 Domstolen behandlar dock inte frågan särskilt 
ingående men uttrycker att detta krav inte kan anses vara uppfyllt när den jaktperiod 
som har inletts med stöd av undantaget i onödan sammanfaller med perioder under vilka 
ett extra starkt skydd skall råda.1019 I vägledningen till fågeldirektivet vidareutvecklats 
detta och det anges att jakt för rekreation under de annars skyddade perioderna möjligen 
skulle kunna ses som det enda alternativet exempelvis om arten inte förekommer inom 
området eller landet under de tillåtna perioderna eller om jakten med hänsyn till klimat 
inte är lämplig under dessa perioder.1020  

Även den svenska, nationella jaktlagstiftningen föreskriver att det inte ska finnas någon 
annan lämplig lösning för att jakt ska vara tillåten i vissa situationer.1021 Även här måste 
således beslut om jakt föregås av en prövning och bedömning av populationernas 
bevarandestatus och jaktens eventuella påverkan på denna. Detta krav härstammar från 
kraven i EU-rätten som ovan beskrivits och den rättspraxis som utvecklats av EU-
domstolen gäller således även som tolkning för begreppet såsom det införts i 
jaktlagstiftningen. Det bör dock poängteras att den svenska lagstiftningen saknar kravet 
på att ”alternativa lösningar” i vissa avseenden och därmed inte är uppfyller EU-rättens 
krav.  

När det gäller arter som inte omfattas av skyddet i EU-rätten krävs inte att kravet på 
alternativa lösningar införs, exempelvis vid jakt på icke-hotade arter såsom älg. Ur ett 
mångfaldsperspektiv kan det dock vara ändamålsenligt att ställa krav på alternativa 
lösningar till jakt för bevarandet av särskilda populationer inom en art även när arten 
inte är hotad eftersom sådana (som beskrivits i kapitel 2) kan bära på ett genetiskt arv av 
bevarandevärde. Exempelvis kan ekonomiska skador på vissa trädarter (exempelvis tall) 
som älgstammarna ger upphov till lindras genom att istället för avskjutning av 
älgbeståndet vidta särskilda åtgärder inom skogsbruket (exempelvis kvarlämnande av 
vissa trädslag däribland asp, rönn och sälg). Ett krav på alternativa lösningar skulle 
därför kunna innebära att avvägningarna mellan älgpopulationens storlek och dess 

                                                
1016 Se generaladvokatens uttalande om att det ska handla om en sista utväg. Se även mål C-135/04, p. 19 
och mål C-344/03, p. 33. 
1017 Det innebär således att endast ett sådant stort antal fåglar som behövs för att lösa inavelsproblemet i 
detta fall kan tillåts fångas enligt undantaget. Den övre gränsen utgörs av rekvisitet ”ett litet antal”. Detta 
behandlas under avsnitt 6.4.3.5.  
1018 Se avsnitt 6.3.2.3 samt C-182/02, p. 16.  
1019 C-182/02, p. 16 och C-118/94, p. 26.  
1020 Kommissionen (2004), s. 45-46.  
1021 Se 23a § JF som anger de allmänna förutsättningarna för skyddsjakt. Den gäller dock inte för 28 §§ 
JF. Detta har beskrivits ovan.   
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skadeeffekter ger ett annat slutresultat vid beslut jaktuttagets storlek och i slutänden 
bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden.

6.3.5 Läsanvisning för fortsatt framställning   

Avsnitt 6.3 har delvis översiktlig och delvis mer ingående behandlat det rättsliga 
ramverk som är tillämpligt vid beslut om jaktuttag med syfte att ge läsaren den kunskap 
som är nödvändig för förståelsen av analysen i avsnitten 6.4-6.7. Beskrivningen i 6.3 är 
särskilt nödvändig eftersom analysen av rättsreglerna inte utgår från författningarna i sig 
utan ifrån de problemställningar och ekologiska kriterier som ställts upp i kapitel 2. 
Analysen som följer är indelad i fyra delar, varav de tre första bygger på den indelning 
som utförts i kapitel 2. Den första delen, avsnitt 6.4, syftar till att analysera huruvida 
lagstiftningen tar hänsyn till ekologiska faktorer som rör den beskattade arten.  

6.4  Bevarandet av artdiversiteten 

Lagstiftningen har traditionellt sett varit och är ofta inriktad på att skydda enskilda arter 
och faktorer som rör den beskattade populationen har vanligen en övervägande 
betydelse vid bestämmandet av gränser för hållbara jaktuttag (eller annan påverkan).1022

Populationsstorleken är ett exempel på ett ekologiskt rekvisit som används för 
bestämmandet av uttagets storlek. Som kapitel 2 visar finns dock ett antal ekologiska 
faktorer att ta hänsyn till vid bedömandet av hur stor beskattningen en art kan utsättas 
för utan att dess förmåga att överleva på lång sikt äventyras. I detta avsnitt analyseras 
huruvida de rättsliga kriterierna för gränssättning vid jaktuttag är adekvata för 
bevarandet av arter. Analysen sker således med utgångspunkt i de ekologiska faktorer 
för bevarandet av arter som beskrivits i kapitel 2.2.

6.4.1 Inledning  

Som beskrivits i kapitel 2 beror gränserna för hållbara jaktuttag av viltarter på ett antal 
faktorer, allt från populationsstorlek, köns- och åldersstruktur, in- och utvandring, 
födotillgång, naturlig dödlighet samt köns- och åldersstruktur i populationen. En 
population tål exempelvis normalt större jaktuttag vid hög invandring, god tillgång på 

                                                
1022 Sådan gränssättning har sedan balanserats mot motstående intressen (exempelvis risken för skador på 
egendom eller i trafiken). Erfarenheterna visar också att sådana arter som ger upphov till konflikter ofta 
beskattas långt över hållbara gränser. Se ovan samt kapitel 2 och 3.  
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föda, låg naturlig dödlighet o.s.v. 1023 Den genetiska variationen har dessutom ofta 
betydelse för en arts livskraft och därmed för hur stora jaktuttagen kan vara. Dessutom 
kan arter vara olika känsliga för beskattningen genom jakt under olika delar av dess års- 
och/eller livscykel. Det finns således ett flertal faktorer som påverkar en arts livskraft 
som därmed bör beaktas vid beslut om uttag genom jakt. Dessutom råder stor osäkerhet 
kring de ekologiska kriterierna och de ska därför inte heller ses som en gång för alla 
fastslagna riktlinjer.1024

6.4.2 Artbegreppet 

Det rättsliga skyddets inträdande och styrka beror ofta på om arten tillhör en viss 
kategori eller inte.1025 Jaktlagstiftningen ger det inhemska viltbeståndet, d.v.s. alla 
viltarter som förekommer naturligt inom landet och fågeldirektivet alla vilda fågelarter
som förekommer naturligt inom direktivets tillämpningsområde ett generellt skydd. 
Habitatdirektivet ger skydd för vissa listade arter av unionsintresse inom hela artens 
utbredningsområde, inom direktivets tillämpningsområde.1026 Begreppet art definieras 
dock inte, varken i nationell rätt eller i EU-rätten. Däremot finns rättsfall från EU-
domstolen som specificerar artbegreppets omfattning. Domstolen har tillämpat det 
biologiska artbegreppet baserat på reproduktionskapacitet1027 för avgörande om 
fågeldirektivets tillämpbarhet.1028 Rättsfallet handlade om huruvida bestämmelserna i 
fågeldirektivet var tillämpliga på rackelhanar eller inte.1029 Domstolen anger att 
eftersom Kommissionen inte har visat att rackelhanarna har reproduktionsförmåga anses 
rackelhanen inte utgöra en verklig art och omfattas därför inte av fågeldirektivet och det 
därav följande av skyddssystemet.1030 Jakt på arter utan reproduktionsförmåga kan 
således vidtas utan de begränsningar som fågeldirektivet ställer upp.  

Vidare har domstolen stipulerat att skyddet av fågelarter enligt fågeldirektivet 
inkluderar underarter (raser) som förekommer naturligt i vilt tillstånd, även sådana som 
finns utanför Europa, om andra underarter av samma fågelart finns naturligt i vilt 
tillstånd inom Europa.1031 Domstolen hänvisar till direktivets tillämpningsområde, 

                                                
1023 När det exempelvis gäller björnpopulationer tål populationen i regel ett högre jakttryck om det är fler 
unga djur som dödas än vuxna samt om fler hanar än honor dödas, men eftersom hanar som invandrar till 
nya hemområden dödar ungar i större utsträckning kan beskattning av vuxna hanar leda till högre 
dödlighet bland ungar. Se kapitel 2. 
1024 Se kapitel 2.  
1025 Se ovan samt kapitel 2.  
1026 Se ovan.  
1027 Ett artbegrepp som bygger på reproduktiv isolering definierar en art som ”en population med 
individer som under naturliga betingelser kan fortplanta sig obehindrat”. Se kapitel 2 där de olika 
artbegreppen beskrivs. 
1028 Se exempelvis rättsfall C-507/04, p. 93 och 234-237.   
1029 Rackelfåglar är en korsning mellan tjäder och orre. 
1030 En bedömning utifrån reproduktionskapacitet kan dock diskuteras ur ekologiskt hänseende. Se kapitel 
2.  
1031 Se mål C-202/94, Brottmål mot Godefridus van der Feesten [1996] ECR I-00355, p. 9-11. 
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ingressen samt direktivets systematik och anger att av detta följer att direktivet åsyftar 
ett effektivt skydd av den europeiska fågelfaunan och att ”detta skydd är uppbyggt kring 
begreppet art”.1032 Sedan hänvisar domstolen till ekologisk teori (”fågelsystematiken”) 
där begreppet art per definition omfattar alla dess underavdelningar såsom raser och att 
en individ av en ras (underart) därmed alltid tillhör den art rasen i fråga tillhör.1033 En 
annan tolkning (d.v.s. en som skulle exkludera de icke-europeiska underarter) skulle 
innebära att direktivet riskerar att tillämpas olika inom unionen menar domstolen, 
särskilt eftersom ”begreppet ras inte grundar sig på bestämda kriterier som är lika 
rigorösa och objektiva som de som har till syfte att skilja arterna åt” och det därmed kan 
vara svårt att isolera och särskilja vissa raser från andra. Ett sådant resultat skulle strida 
mot syftet med ett effektivt skydd av den europeiska fågelfaunan.1034 Domstolen anger 
att; 

medan begreppet art innefattar en biologisk enhet vars vetenskapliga 
definition är brett erkänd och grundar sig på egenskaper som utgör en 
del av det genetiska arvet hos individerna inom den ifrågavarande 
arten, gäller inte samma sak begreppet ras. Med detta begrepp avses 
en population som inom en art skiljer sig från andra populationer av 
samma art genom kriterier såsom morfologi, livsmiljö eller dess 
individers beteende.1035

Domstolens slutsats vad gäller artens systematiska bestämning som grund för 
direktivets tillämpningsområde har betydelse även för beslut om jaktuttag är tillåtet eller 
inte eftersom utfallet av en bedömning av artens livskraft (bevarandestatus) kan ge olika 
utfall beroende på om man ser till arten som helhet eller till varje underart.1036 Med 
ovanstående resonemang bör alla underarter inkluderas i en sådan bedömning. Detta kan 
dock innebära att kraven på hänsyn till de enskilda underarternas livskraft vid beslut om 
jakt eller andra åtgärder går förlorad (och därmed eventuella skyddsvärda genetiska 
värden). Detta kan dock motverkas av att sådana underarter ges skydd eller undantas 
från skydd eller jaktbestämmelserna genom särskild föreskrift. Det finns dock ingen 
rättslig mekanism som garanterar att sådan hänsyn tas vid beslut om uttag.1037 Ett 
föreskrivande av tillstånd till jakt på en art enligt nationell lagstiftning inkluderar därför 
artens underarter om inte annat föreskrivs.1038  

                                                
1032 C-202/94, p. 9-10. Direktivets tillämpningsområde anges i artikel 1 (”bevarandet av samtliga 
fågelarter som naturligt förekommer inom medlemsstaternas europeiska territorium på vilket fördraget 
tillämpas”). Se även avsnitt 6.2.2.  
1033 C-202/94, p. 11.  
1034 C-202/94, p. 12-17.  
1035 C-202/94, p. 13. Domstolen anger även reproduktionskriteriet som ett stöd för sina överväganden.  
1036 Se om begreppet gynnsam bevarandestatus nedan samt kapitel 2 om förklaringen avseende skillnaden 
mellan art och underart.  
1037 Se mer om detta under avsnitt 6.4.4.  
1038 Se om Endangered Species Act of 1973 i kapitel 2 som i lagstiftningen inkluderar underarter i 
begreppet art. Se även Josefsson (2007).   
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När en art skyddas enligt miljöbalkens regler inkluderas underarter, men även hybrider 
om båda arterna som givit upphov till hybriden är skyddade.1039 Ett artbegrepp som inte 
enbart omfattar arten utan även de taxonomiska och genetiska avgränsningar av 
populationer inom arten är även förenligt med de definitioner som parterna till 
konventionen om biologisk mångfald har antagit.1040  

6.4.3 Livskraftiga populationer 

Ett kriterium för bedömning av en livskraftig population och därmed uttagets storlek är 
populationsstorleken, d.v.s. antalet individer inom en population. Detta beror på att arter 
ej kan överleva i alltför små populationer.1041 Små populationer är därmed ofta känsliga 
för beskattning genom jakt eller andra påverkandefaktorer.1042 Den nedre gränsen för 
vad som är en långsiktigt hållbar populationsstorlek varierar dock mellan olika arter och 
över tiden och är även i många fall okänd.1043 Dessutom påverkas en populations 
livskraft även av förekomsten av andra faktorer såsom resurser samt miljötillståndet i 
dess ekosystem.1044 Även om populationsstorleken, inklusive dess struktur, i sig är ett 
viktigt mått på en arts livskraft är det därför inte ensamt ett tillräckligt tillförlitligt mått 
på en arts livskraft. Nedan undersöks huruvida rättssystemen inkluderar definitioner och 
kriterier som relaterar till populationsfaktorer vid beslut om jakt. Därefter följer en 
analys av andra relevanta kriterier.  

6.4.3.1 Reproducerande viltstammar  

Målsättningen med den nationella jaktlagstiftningen är att alla viltarter som tillhör 
landets viltbestånd ska bevaras. I detta syfte har vissa ekologiska kriterier som relaterar 
till arternas förutsättningar för överlevnad angivits. Ett sådant är kriteriet 
”reproducerande stam”. Exempelvis krävs att det ska finnas en reproducerande stam av 
vissa rovdjurspopulationer i ett län för att Naturvårdsverket ska kunna delegera vissa 
jaktbeslut till den regionala nivån.1045 Det finns dock ingen definition av en 
”reproducerande stam” i lagstiftningen. I förarbetena till den nya rovdjursförvaltningen 
anges att en ”reproducerande stam” bör innebära att en föryngring av arten har 

                                                
1039 Ibland kan dock enbart underarten skyddas. Se Naturvårdsverket (1999). 
1040 Se kapitel 2, COP-beslut VI/23 samt CBD (2004b), s. 17. 
1041 Slumpmässiga variationer vid dessa låga nivåer kan få hela populationer att dö ut. Se mer om detta i 
kapitel 2.  
1042 Även små förändringar i ekosystemet (såsom antalet predatorer eller bytesdjur), klimatförändringar 
eller annan påverkan kan få hela populationer att försvinna. En minskning av populationsstorleken kan 
även leda till minskad genetisk mångfald och ökad risk för inavel. Se kapitel 2.  
1043 Särskilt stor osäkerhet föreligger vid gränser vad gäller migrerande arter. Se bl.a. Orniskommitténs 
arbetsdokument nr XI/189/91 om fågelarters känslighet för jaktuttag.  
1044 Se avsnitt 6.5.   
1045 24a § JF.  
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konstaterats i länet under de tre senaste reproduktionscyklerna.1046 Ur ett genomförande- 
och styrningsperspektiv kan givetvis en vägledande definition kritiseras, särskilt givet 
att en ”reproducerande stam” är en förutsättning för Naturvårdsverket att delegera rätten 
att besluta om jakt på de stora rovdjuren.1047 En ändamålsenlig styrning förutsätter även 
att en sådan definition bygger på adekvat och tillgänglig ekologisk kunskap och att 
definitionen förändras när den ekologiska kunskapen förändras. Det tidigare beskrivna 
EU-rättsliga begreppet ”gynnsam bevarandestatus” har även införts i jaktförordningen, 
en definition av begreppet återfinns i förordning om områdesskydd enligt 
miljöbalken.1048 Kravet på att arterna ska bevaras i en gynnsam bevarandestatus har 
däremot inte införts som ett övergripande mål i den nationella jaktlagstiftningen, den 
gäller endast i vissa avseenden (se nedan). Vid beslut om jakt saknas således i flera 
situationer tydligt styrande regler för hur gränserna för jaktuttaget ska fastställas 
(förutom det övergripande målet att alla viltarter ska bevaras).1049

Icke-rättsligt bindande vägledning för beslut om jaktuttagets storlek kan vidare fås av 
miljökvalitetsmålen, särskilt målet om Ett rikt djur- och växtliv, som anger vilken 
kvalitet som anses vara långsiktigt hållbar.1050 Dessutom kan den s.k. rödlistan ge 
vägledning för en bedömning av gränserna för en livskraftig population.1051 Den är som 
sagt inte rättsligt bindande men används ofta i praktiken som underlag för beslut om 
skydd av arter.1052 Den är uppbyggd genom en klassificering och indelning av arter i 
olika hotkategorier, vilka anger risken för utdöende. Det finns fem olika kriterier för 
bedömning av vilken kategori en art ska tillhöra, som har olika numeriska tröskelvärden 
för de olika kategorierna.1053 En bedömning behöver ej inkludera alla kriterier, utan det 
räcker med att ett av kriterierna är uppfyllt för bedömning och klassificering.1054

Bedömningskriterierna relaterar framför allt till populationsstorleken, d.v.s. hur många 
individer som finns i en population, och förändringar (d.v.s. om den minskar). 
Dessutom finns ett kriterium avseende populationens utbredning (här bedöms bland 

                                                
1046 Prop. 2008/09:210, s. 24.  
1047 I detta avseende hade en rättsligt bindande legaldefinition varit mer ändamålsenlig. Se en diskussion 
om behov av legaldefinitioner i kapitel 8.  
1048 Se om förhållandet mellan jaktlagstiftningen och miljöbalken i avsnitt 6.2.3.1. Definitionen återfinns 
även i habitatdirektivet artikel 1, se mer nedan.  
1049 Såsom beskrivits i kapitel 3 måste emellertid övergripande mål operationaliseras rättsligt. Den 
följande texten analyserar hur en sådan operationalisering finns i den gällande jaktlagstiftningen.  
1050 Dessa har beskrivits i kapitel 5. Se även prop. 2004/05:150, s. 203-227.  
1051 En internationell standard utvecklades av den nationella naturvårdsunionen, IUCN, 1994. Den 
svenska rödlistan bygger på denna. En ny uppdaterad rödlista ska publiceras år 2010. Se mer om detta på 
http://www.artdata.slu.se/rodlista/ (2011-05-19).  
1052 Se dock Skogstyrelsens förlsag på att överföra krav på prioritering av hänsyn till arter rödlistade som 
akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade från föreskrifterna om naturvårdshänsyn inom 
skogsbruket enligt 30 § SVL till de allmänna råden, samt en kritik av detta av Juridiska fakultetsnämnden, 
Uppsala Universitet. Se Dnr JURFACK 2011/21 (2011-03-23).  
1053 Enligt artdatabanken jämförs en arts populationsstorlek- och dynamik, samt utbredningsstorlek, grad 
av fragmentering m.m. mot en uppsättning tröskelvärden. Se 
http://www.artdata.slu.se/rodlista/kriterier2010.asp (2011-05-19). 
1054 Att detta är möjligt bör vara ändamålsenligt med hänsyn till den i många avseenden ofullständiga 
kunskapen om ekosystemen (men även av kostnadseffektivitetsskäl). Å andra sidan skulle förmodligen en 
bedömning av alla kriterier ge en mer tillförlitlig bild.  
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annat hur stort området är, men även om utbredningen är fragmenterad).1055 Det handlar 
således om kriterier som relaterar till den enskilda arten.1056  

6.4.3.2 Miniminivåer  

Redan i motiven till den nu gällande jaktlagen framhölls att de stora rovdjuren intar en 
särställning av de arter som behöver särskilt skydd.1057 Därför ställs i flera fall särskilda 
krav vid beslut om jakt när det gäller det gäller dessa arter (såsom ovan nämndes bland 
annat kravet på att en gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas). Vidare antogs genom 
propositionen om en sammanhållen rovdjurspolitik nationella miniminivåer och 
etappmål med syfte att säkerställa långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjuren, som i 
till stor del fortfarande gäller.1058 Det var för de rovdjursarter som bedömdes vara 
åtminstone kortsiktigt livskraftiga som miniminivåer fastställdes (och dessa skulle 
genomföras inom en generation).1059 Eftersom nivåerna har formulerats som 
minimigränser anger de den nivå stammarna inte ska understiga (de anger med andra 
ord inte den nivå stammarna ska uppnå).1060 Dessa miniminivåer för rovdjuren gäller 
fortfarande med vissa undantag.1061  

Genom de senaste ändringarna i rovdjurspolitiken ska även regionala miniminivåer för 
vissa av rovdjursstammarna fastställas.1062 Det är Naturvårdsverket som har ansvar för 

                                                
1055 Se ArtDatabanken (2005). Se även hur rödlistan ska användas då arterna rör sig över nationsgränser i 
avsnitt 6.5.2.3.  
1056 Det finns således inga kriterier som relaterar till interaktioner mellan arter eller artens funktion i 
ekosystemet. Däremot anges i grova drag vilka naturtyper (biotoper) arten vanligen förekommer i för att 
underlätta identifiering av sektorsansvaret (myndigheter såväl som näringsverksamheter) för arten.  
1057 Prop. 1986/87:58, s. 34. 
1058 Se prop. 2000/01:57 (där målen för rovdjursförvaltningen alltså först antogs), bet. 2000/2001: MJU9 
samt rskr 2000/2001:174. Målen uttrycks i antal föryngringar, det vill säga antal honor som varje år föder 
ungar i Sverige (prop. 2000/01:57, s. 27). Vid fastställandet av dessa gränser tillämpades 
försiktighetsprincipen bl.a. p.g.a. osäkerhet vad gäller inventeringsdata, osäkerhet om genetiskt utbyte 
mellan populationer m.m. Se mer om vilka förändringar som antogs genom prop. 2008/09:210 nedan.  
1059 Se prop. 2000/01:57, s. 23 och 28. Miniminivåer föreslogs för björn, lodjur och kungsörn.  
1060 När dessa mål först fastställdes genom propositionen om en sammanhållen rovdjurspolitik 
tydliggjordes att målet är att arterna ska öka i antal utöver de fastställda nivåerna. Det tydliggjordes även 
att om arterna förekommer i lägre antal än miniminivåerna ska skyddsjakt endast beviljas i begränsad 
omfattning och om antalet är över ska större hänsyn tas till motstående intressen. Propositionen fastställde 
ej övre gränser för stammarnas storlekar. Däremot uttrycktes att större hänsyn till motstående intressen 
ska tas när populationerna är större än miniminivåerna. Se prop. 2000/01:57, s. 27-29. 
1061 De nya målnivåerna antogs av riksdagen 2009 (Bet. 2009/10:MJU8, rskr. 2009/10:7). Riksdagen har 
slagit fast att lodjursstammen kan minska till 250 föryngringar (från miniminivån 300) givet att antalet 
ökar i det södra förvaltningsområdet. Lodjursstammen kan tillåtas minska inom renskötselområdet och i 
mellersta Sverige under vissa villkor (men minskningarna i renskötselområdet behöver inte motsvaras av 
ökningar inom andra områden). Se prop. 2008/09:210, s. 30. Såsom beskrivs nedan antogs även ändringar 
vad gäller vargpopulationens utveckling. Dessa ska gälla till dess att den nya utredningen presenteras i 
juli 2012 (se s. 12). 
1062 Naturvårdsverket fastställer miniminivåer för björn och lodjur både för län och för 
rovdjursförvaltningsområden efter förslag från samverkansråden enligt 5 § 1 st. RFF. Se mer om detta i 
avsnitt 6.7. Se även prop. 2008/09:210, s. 29-30. Bestämmande av regionala miniminivåer anses inte 
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att fastställa de regionala miniminivåerna för rovdjursförvaltningsområdena och för 
länen.1063 Detta ska ske inom ramen för de nationella målen för respektive art.1064 Enligt 
propositionen ska fördelningen av nivåerna baseras på; 

 ”ekologiska förutsättningar, den nuvarande rovdjursförekomsten, 
realistiska och önskvärda förändringar inom den kommande 
femårsperioden, den existerande skadebilden i form av bl.a. angrepp 
på tamdjur (inklusive ren), de socio-ekonomiska förutsättningarna och 
möjligheterna till förebyggande åtgärder”.1065

Ekologiska kriterier och förutsättningar har med andra ord inte företräde utan utgör 
endast en del av grunderna för bedömning av hur stora stammarna bör vara.1066 Att 
miniminivåerna fastställs på ett ändamålsenligt sätt utifrån tillgänglig ekologisk 
kunskap är särskilt viktigt eftersom delegering av rätt att besluta om jakt från 
Naturvårdsverket till regional nivå är möjlig utan ett maxtak för antal djur som får 
jagas.1067 När förekomsten understiger miniminivåerna (eller miniminivå saknas) kan 
fortfarande delegering av såväl skyddsjakt som licensjakt ske, men då i begränsad 
omfattning, så länge som en reproducerande stam finns och övriga villkor är 
uppfyllda.1068 För licensjakt som sker enligt 23d § jaktförordningen krävs att 
förutsättningarna i 23c § jaktförordningen är uppfyllda (förutom de ovan nämnda 
rekvisiten i 24a § jaktförordningen). Såsom beskrivs mer utförligt nedan i detta kapitel 
saknas habitatdirektivets rekvisit i artikel 16(1)(e) att uttaget endast ska ske i en 
”begränsad omfattning” respektive ”begränsad mängd” i denna bestämmelse. Givet att 
licensjakt på arter som är skyddade enligt habitatdirektivet är möjliga enligt denna 
bestämmelse (även när förekomsten understiger miniminivåer) är det därför nödvändigt 
när det gäller de EU-rättsligt skyddade arterna att rekvisitet ”lämplig med hänsyn till 
stammarnas storlek och sammansättning” tolkas lika restriktivt som bestämmelsen i 
habitatdirektivet och att det i förväg kan konstateras att jakten inte försvårar 
upprätthållandet av arternas gynnsamma bevarandestatus inom dess 

                                                                                                                                              
nödvändigt när det gäller kungsörn (eftersom delegering inte heller anses nödvändig) enligt prop. 
2008/09:210, s. 34.   
1063 Se om processen för hur miniminivåer ska bestämmas i avsnitt 6.7. För exempel på beslut om 
fastställande av miniminivåer se NV-03874-11 (2011-05-95) om fastställande av regionala miniminivåer 
för förekomsten av björn för rovdjursförvaltningsområden och län. De regionala nivåerna fastställdes till 
75 föryngringar inom det Norra området, 32 föryngringar inom det Mellersta (i propositionen föreslogs 
75 respektive 25, se 2008/09:210, s. 30). 
1064 5 § 2 st. RFF. 
1065 Prop. 2008/09:210, s. 29. 
1066 Viktigt ur ett adaptivitetsperspektiv är vidare att den årliga delegeringen anses bero på att 
kontinuerliga inventeringar och bedömningar av rovdjurspopulationernas utveckling. Reglerna om detta 
beskrivs i avsnitt 6.7. Se även prop. 2008/09:210, s. 29. 
1067 Se 24a § JF med beslut om jakt med stöd i 23b och 23d §§ JF. Så har exempelvis skett för björn enligt 
beslut NV-04918-11 (2011-05-12). Se mer om beslutet nedan.   
1068 Se 24b § JF. I propositionen anges att det framför allt bör vara skyddsjaktsbesluten som delegeras i 
dessa fall. Prop. 2008/09:210, s. 24. 
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utbredningsområde.1069 Givet att bestämmelsen kan ge upphov till en annan, mindre 
restriktiv tolkning, borde rekvisiten omformuleras för att EU-rätten ska vara fullständigt 
genomförd i den nationella jaktlagstiftningen. En funktion som delvis kan motverka 
denna brist (d.v.s. risken att allt för omfattande jaktuttag tillåts) är att Naturvårdsverket 
har ett ansvar att kontinuerligt övervaka huruvida arternas gynnsamma bevarandestatus 
upprätthålls samt att delegeringen kan ändras eller återkallas om den bedöms försvåra 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.1070 Ännu mer ändamålsenlig hade 
regeln varit om den utformats som en skyldighet att ändra eller återkalla delegeringen 
när en bedömning visar att den delegerade jakten försvårar eller riskerar att försvåra 
upprätthållandet av en arts gynnsamma bevarandestatus.1071  

Utöver minimigränser antogs även, genom propositionen om en sammanhållen 
rovdjurspolitik, s.k. etappmål (i antal föryngringar per år) för de rovdjursarter som inte 
bedömdes ha långsiktigt livskraftiga populationer.1072 Som ovan beskrivits innebär 
avsaknaden av miniminivåer (samma villkor gäller när miniminivåer finns men dessa ej 
har uppnåtts) att beslut om det maximala antalet djur som får jagas under ett år ska 
bestämmas på central nivå (på regional nivå kan således endast beslut tas om att färre 
individer ska jagas).1073 Det är rimligt att ett sådant krav finns givet att behovet av en 

                                                
1069 Att en sådan restriktiv tolkning inte följer av bestämmelserna visar beslut om licensjakt på varg under 
2010 och 2011 där ca 15 respektive 10 procent av populationen omfattades av licensjakten. Dessutom kan 
den jakt som tilläts knappast anses vara selektiv (trots att detta rekvisit är infört i den nationella 
bestämmelsen) eftersom endast ett fåtal flockar var undantagna från jakten, trots att ett av motiven var att 
jakten skulle motverka de negativa effekterna av inavel (det bör för denna målsättning vara av betydelse 
att inte friska individer inte dödades genom jakten). Dessutom omfattades alfaindivider som är mycket 
viktiga för artens reproduktionskapacitet (se mer om ekologisk teori om reproduktionskapacitet i kapitel 2 
samt där angivna referenser). Beslutet överklagades och anmäldes till EU-kommissionen som sedan har 
skickat en formell underrättelse samt ett motiverat yttrande. Se Motiverat yttrande till följd av landets 
underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 12 och 16 i direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Överträdelsenummer 2010/4200 (2011-06-16), 
(nedan Motiverat yttrande), s. 15-17. Se även Formell underrättelse angående omständigheterna kring 
Sveriges vargpolitik och implementering av denna genom licensjakter på varg. Överträdelsenummer 
2010/4200 (2011-01-28) (nedan Formell underrättelse), särskilt s. 10-12. Se även Sverige svar, Svar på 
formell underrättelse angående omständigheterna kring Sveriges vargpolitik och implementering av 
denna genom licensjakter på varg, M2011/647/R, (2011-03-28). Det motiverade yttrandet innebär att 
Sverige inom två månader måste säkerställa att reglerna efterlevs, annars väcks talan vid EU-domstolen. 
De relevanta EU-rättsliga reglerna och rättspraxis beskrivs mer utförligt nedan. Se särskilt avsnitt 6.4.5.   
1070 Se 24c § 2 st. JF samt avsnitt 6.7.  
1071 Se formuleringen i 24c § 2 st. 2 p. där det uttrycks att Naturvårdsverket får (och inte ska) ändra eller 
återkalla ett sådant beslut. Däremot föreligger en skyldighet vad gäller den kontinuerliga bedömningen 
(se 1 p.).  
1072 Liksom miniminivåerna fastställdes etappmålen först genom prop. 2000/01:57. Detta gällde arterna 
varg och järv. I propositionen angavs att en utvärdering skulle ske när etappmålen uppnåtts med en ny 
målbedömning (prop. 2000/01:57, s. 27-29). En utredning tillsattas under 2006 och utredningen 
presenterade sedan sitt betänkande med bedömningar av rovdjurens bevarandestatus i SOU 2007:89. 
Enligt Naturvårdsverket uppnåddes etappmålen för varg (20 föryngringar per år) och järv (90 
föryngringar per år) under 2008. I och med detta och antagandet av prop. 2008/09:210 tillsattes en 
utredning om utvärdering med syfte att utföra en förnyad målbedömning och formulering av nya 
målnivåer (se s. 12). Under 2011 presenterades ett delbetänkande, Rovdjurens bevarandestatus, SOU 
2011:37. 
1073 Naturvårdsverket fattar beslut om det maximala antalet djur som får jagas enligt 24b § 2 st. JF. Rätten 
att besluta om jakt på kungsörn kan dock inte delegeras. Licensjakt är inte möjlig överhuvudtaget när det 
gäller kungsörn (se 23c § JF som omfattar björn, varg, järv och lo). När det gäller skyddsjakt på kungsörn 
är det Naturvårdsverket som fattar beslut (se 24 § JF om skyddsjakt på myndighetens initiativ enligt 7 § 
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helhetssyn bör vara större ju mer hotad eller sårbar en art är. Enligt propositionen bör 
delegeringen på arter för vilka etappmål har fastställts (eller miniminivåer ej uppfyllts) 
framför allt avse skyddsjakt.1074 Ett motiv som tas upp till att delegering av licensjakt 
också ska kunna ske är att förutsättningarna kan se väldigt olika ut inom olika delar av 
landet (om exempelvis populationen understiger miniminivån inom delar av landet och 
överstiger miniminivåerna inom andra delar).1075 De regionala nivåer för förekomsten i 
rovdjursförvaltningsområdena samt för inriktningen i vart och ett av länen, som ska 
fastställas av Naturvårdsverket efter förslag från samverkansråden (för varg och järv), 
bör således bli vägledande för var beslutsfattandet kan delegeras.1076 När det gäller varg 
antogs emellertid även ett tidsbegränsat maxtak för antal individer (d.v.s. en 
maximinivå) trots att arten inte har uppnått en gynnsam bevarandestatus.1077 Detta har 
också kritiserats av Kommissionen i anmälan mot Sverige angående licensjakten på 
varg under 2010 och 2011.1078 Kommissionen bedömer att ett sådant tak inte är, inte ens 
när det gäller för en tillfällig tidsperiod, förenligt med det strikta skyddssystem som ska 
upprättas för arter listade i bilaga 4 till direktivet, särskilt inte när arten har en ogynnsam 
bevarandestatus (eftersom det bedöms försämra och förhindra återställandet av en 
gynnsam bevarandestatus av vargpopulationen).1079 Kommissionen bedömer vidare att 
Sverige inte visat att de förutsättningar för att ge undantag, trots en ogynnsam 
bevarandestatus, i särskilda fall föreligger.1080   

                                                                                                                                              
JL samt efter ansökan enligt 23b § JF). Se även prop. 2008/09:210, s. 24-25 där motivet till att 
skyddsjaktsbesluten inte ska kunna delegeras är att ansökningar om skyddsjakt efter kungsörn är mycket 
sällsynta i praktiken.  
1074 Prop. 2008/09:210, s. 24. I propositionen om en sammanhållen rovdjurspolitik uttrycktes att endast en 
mycket begränsad skyddsjakt skulle tillåtas innan etappmålen hade uppnåtts. Detta innebär med andra ord 
en mindre restriktiv syn på återhållsamheten vad gäller rätten att delegera jaktbeslut när arter inte har 
uppnått en långsiktigt hållbar livskraft i den nya rovdjurspolitiken.  
1075 Prop. 2008/09:210, s. 24. 
1076 Se 5 § 1 st. 2 p. RFF.  
1077 Det tidigare etappmålet förlängdes och begränsningen i antalet individer motiverades med att åtgärder 
för att stärka populationens genetiska variation (genom inplantering av högst 20 individer fram till år 
2014). Den begränsade storleken på vargpopulationen ska upprätthållas genom begränsad och delegerad 
licensjakt, kompletterad med skyddsjakt. Som ovan just beskrevs ska alltså Naturvårdsverket fatta 
beslutet om hur många djur som får dödas genom skyddsjakt respektive licensjakt. Se Prop. 2008/09:210, 
s. 31-34. I den nyligen presenterade utredningen om arternas bevarandestatus föreslås dock ett 
referensvärde för den svenska delen av populationen på 450 arter. Utredningen bedömer att 
vargpopulationen inte har en gynnsam bevarandestatus och inte heller kommer att uppnå detta med det 
nuvarande taket på 210 individer (det kan även tilläggas att det gällande etappmålet även inkluderar revir 
på gränsen mellan Sverige och Norge). Se SOU 2011:37, s. 33 och 40.  
1078 Se Formell underrättelse, s. 5-7 samt Motiverat yttrande, s. 9-11. 
1079 Kommissionen bedömer att det är tydligt att taket kommer att försämra möjligheterna att återupprätta 
en gynnsam bevarandestatus för denna art och att Sverige därmed inte kan anses ha infört det strikta 
skyddet för varg (Formell underrättelse, s. 7 samt Motiverat yttrande, s. 11).  
1080 Formell underrättelse, s. 5 samt Motiverat yttrande, s. 9. Kommissionen syftar således på det finska 
vargmålet, C-342/05 (som beskrivs närmare under avsnitt 6.4.5). Detta mål gällde emellertid undantag 
från skyddet för jakt med skyddssyften (enligt artikel 16(1)(b)). Det är dock inte säkert att domstolen 
skulle göra samma tolkning av bestämmelserna när det gäller undantag enligt 16(1)(e) som inte har något 
uttalat skyddssyfte. Det är snarare rimligt att än mer restriktiva tolkningar av bestämmelsens rekvisit bör 
vara motiverade när inget skyddssyfte föreligger. Kommissionen betonar också i sitt Motiverade yttrande 
att villkoren i denna bestämmelse är ”mycket strikta” (s. 16) och att Sverige tolkar bestämmelsen på ett 
felaktigt sätt (s. 17).  
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Ur ett genomförandeperspektiv är det bristfälligt att miniminivåer och etappmål, och 
kriterier för hur dessa nivåer och mål ska bestämmas, inte har fastställts i rättsligt 
bindande normer utan i politiska beslut som lätt kan ändras.1081 Naturvårdsverket 
föreslog också inför de senaste ändringarna i rovdjursförvaltningen att miniminivåer 
borde fastställas i en förordning.1082 För att genomföra EU-rätten fullt ut bör även 
miniminivåer och etappmål avspegla vad som krävs enligt kravet på arternas 
gynnsamma bevarandestatus.1083 Denna brist på koppling mellan nivåerna tydliggörs 
bland annat genom en ny utredning om rovdjursarternas gynnsamma bevarandestatus 
(bedömningen sker utifrån habitatdirektivets kriterier) som visar att det antal som 
behövs för att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för vissa av arterna är betydligt 
fler än de politiskt fastställda nivåerna.1084

6.4.3.3 Livskraftiga fågelartspopulationer  

Enligt fågeldirektivet ska medlemsstater vidta åtgärder som är nödvändiga för att 
bibehålla fågelarter i livskraftiga populationer, exempelvis genom att reglera jakt på 
fåglar.1085 Det finns ingen definition av en livskraftig population i fågeldirektivet 
motsvarande den som finns i habitatdirektivet. De kriterier som anges i fågeldirektivet i 
samband med jaktuttag motsvarar dock de kriterier som inryms i definitionen av en 
gynnsam bevarandestatus (se nedan). När beslut om jakt ska tas ska detta baseras på 
kriterier som relaterar till populationsnivå, reproduktionsnivå/-takt och geografisk 
utbredning. Rekvisiten är kumulativa, vilket innebär att det inte är tillräckligt att enbart 
utgå från artens populationsnivå vid beslut om jaktuttag. 1086 Eftersom habitatdirektivet 
med tiden avser att ersätta fågeldirektivet och det i habitatdirektivet finns en generell 
definition av vad som avses med en gynnsam bevarandestatus för en art antas denna 
definition även vara tillämplig på fågelarter. Definitionen av en gynnsam 

                                                
1081 Se mer om de teoretiska utgångspunkterna om genomförande i kapitel 3 samt en något mer utförlig 
diskussion om detta i kapitel 8.   
1082 Regeringen ansåg emellertid inte att så skulle ske. Någon motivering angavs emellertid inte. I 
propositionen uttalas endast att nivåerna istället bör fastställas för de tre olika 
rovdjursförvaltningsområdena. Se prop. 2008/09:210, s. 29. Detta är emellertid ingen motivering i sig 
eftersom miniminivåerna hade kunnat införas i rovdjursförvaltningsförordningen som i övrigt reglerar 
förvaltningen av de stora rovdjuren. Se även SOU 2007:89 samt Regeringens kommittédirektiv 2006:7, 
Effekterna av rovdjursstammarnas utveckling. 
1083 EU-domstolen har vidare uttalat att direktiven ställer särskilda krav på att genomförandet sker genom 
lagbestämmelser eller bindande administrativa regler och att rekommendationer och att det inte räcker 
med att förpliktelserna faktiskt efterlevs. Det finns emellertid inga krav på införandet av just 
miniminivåer, det finns inga liknande explicit uttryckta gränsvärden. Däremot ska som sagt gynnsam 
bevarandestatus genomföras och fastställandet av miniminivåer bör vara ett lämpligt angreppssätt i detta 
genomförande.  
1084 Se SOU 2011:37. Utredningen förslår exempelvis en populationsstorlek på 500 och vargar och ett 
provisoriskt referensvärde på 450 vargar för den skandinaviska vargpopulationen (se s. 33 och 43-45). 
Detta är ner än dubbelt så många individer som riksdag och regering slagit fast (vargpopulationen ska inte 
överstiga 210 individer). Utredning uttalar vidare att det utifrån dagens begränsade kunskap inte kan 
anges en nivå för vargpopulationen som kan gälla över en längre tidsperiod (s. 45).  
1085 Se artikel 2.  
1086 Artikel 7. Rekvisitet geografisk utbredning behandlas under avsnitt 6.5.2.3.  
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bevarandestatus kan med andra ord användas som tolkningsvägledning för avgörandet 
av fågelarters livskraft.1087 Habitatdirektivets definition beskrivs nedan. 

6.4.3.4 Gynnsam bevarandestatus  

Gynnsam bevarandestatus är som ovan beskrivits det kvalitativa mål som ska uppnås, 
upprätthållas eller inte försvåras när olika typer av åtgärder, såsom beslut om jaktuttag, 
vidtas som en del i uppnående av det övergripande målet med habitatdirektivet, d.v.s. att 
bevara den biologiska mångfalden.1088 Jaktuttag och andra åtgärder som påverkar arter 
som är skyddade enligt direktivet bör således som huvudregel vara otillåtna om arten 
inte kan bedömas ha en gynnsam bevarandestatus, i alla fall då dessa åtgärder påverkar 
möjligheterna att återupprätta den gynnsamma bevarandestatusen.1089 Av ordalydelsen i 
artikel 16 (d.v.s. undantagsbestämmelsen) och av EU-domstolens praxis följer, som 
ovan har nämnts, att undantag kan ges i särskilda fall även om en art inte har en 
gynnsam bevarandestatus så länge som undantaget inte försvårar upprätthållandet av 
bevarandestatusen (”när det vederbörligen har konstaterats”).1090 Målet gällde dock jakt 
med syfte att motverka skador (d.v.s. skyddsjakt) och det är med andra ord inte säkert 
att domstolen skulle göra samma bedömning avseende undantag för jakt utan 
skyddssyften.1091 En brist i den EU-rättsliga regleringen är emellertid att det saknas en 
tidsangivelse för när gynnsam bevarandestatus ska vara uppfylld.1092

Vad som avses med en gynnsam bevarandestatus för en art framgår i huvuddrag av 
definitionerna i artikel 1(i). Bevarandestatusen för en art definieras som  

”summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på 
lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos 
dess populationer” 

                                                
1087 Detta är rimligt med tanke på att direktiven har gemensamma mål och inte minst eftersom 
habitatdirektivet avser ersätta fågeldirektivet så småningom.  
1088 Se artikel 2 i habitatdirektivet som anger att arter och livsmiljöer av unionsintresse bibehålls eller 
återställs i en gynnsam bevarandestatus. Se avsnitt 6.3.1.  
1089 Se artikel 16 vilken under vissa förutsättningar ger möjlighet till undantag från det strikta 
skyddssystemet.  
1090 Se C-342/05, p. 29. Domstolen hänvisar även till Kommissionens vägledande dokument om 
tillämpningen av artikel 16 i habitatdirektivet. Kommissionen har i detta fall inte visat att den finska 
förvaltningspraxisen av varg innebär försvårande av upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus (p. 
46). Däremot fälls Finland för att tillåta jakt utan att visa att den förhindrar sådana allvarliga skador som 
bestämmelsen syftar till (p. 47).  
1091 Undantag kan som ovan beskrivits vara möjliga utan specifika skyddssyften, under särskilda villkor, 
med stöd i artikel 16(1)(e). 
1092 Jämför exempelvis med ramvattendirektivet där tidsangivelser för god vattenstatus har satts upp. Det 
blir därmed även svårare för Kommissionen att kritisera en medlemsstat för att inte vidta tillräckligt med 
åtgärder för att säkerställa en gynnsam bevarandestatus.  
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och en arts bevarandestatus anses gynnsam när  

”uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten 
på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, artens 
naturliga eller hävdbetingande utbredningsområde varken minskar 
eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 
det finns och sannolikt kommer att fortsätta finnas en tillräcklig stor 
livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt”.  

Definitionen av en gynnsam bevarandestatus för en art är således generell och dynamisk 
och relaterar till såväl arten som dess livsmiljö. Det första kriteriet som ska uppfyllas för 
att bevarandestatusen ska anses vara gynnsam relaterar till populationsutvecklingen hos 
den berörda arten.1093 Uppgifter om populationsutveckling ska visa att arten är en 
livskraftig del av livsmiljö. Bedömningen ska dock även inkludera en framtidsprognos 
av artens potentiella populationsutveckling ”på lång sikt”.1094 Exakt vilka faktorer som 
ska ingå i en sådan bedömning och vad som avses med ”livskraftig del av sin livsmiljö” 
är dock inte helt klart.1095 Det finns inte heller någon definition av begreppet population 
i direktivet.  

Däremot definieras population i Kommissionens vägledning för skydd av arter enligt 
habitatdirektivet som ”en grupp individer av samma art som lever på en viss plats vid 
samma tidpunkt och som (potentiellt) fortplantar sig inom gruppen”.1096 Definitionen 
motsvarar således den definition som bygger på reproduktiv isolering som beskrivits i 
kapitel 2. I enlighet med ekologisk teori bör därför faktorer såsom populationsstorlek, 
köns- och ålderstruktur och andra faktorer som påverkar populationens 
reproduktionskapacitet vara relevanta uppgifter för bedömning av huruvida 
populationen ska bedömas livskraftig eller inte.1097 Exempelvis kan kravet då 
specificeras i upprätthållandet av en ”tillräckligt stor population”, ”tillräckligt många 
reproducerande individer” o.s.v.1098 Kommissionens har vidare uttalat att en gynnsam 
bevarandestatus innebär ett högre krav än att förhindra utdöende och att en ”minsta 
livskraftiga population” därmed utgör ett för lågt krav på populationsstorleken.1099  

                                                
1093 Utöver det kriteriet finns således två kriterier till, nämligen stabil geografisk utbredning och att det 
finns en tillräckligt stor livsmiljö även på lång sikt. Dessa två kriterier behandlas under avsnitten 6.5 och 
6.6  
1094 Framtidsprognosen gäller även artens utbredning samt tillgången till livsmiljö. Se avsnitt 6.5 och 6.6.  
1095 Artens relation till sin livsmiljö behandlas under avsnitt 6.5.3.3. 
1096 Kommissionen (2007), s. 10.  
1097 Se kapitel 2.  
1098 Den ovan beskrivna rödlistan bygger på sådana kriterier och specificerar även kvantitativa parametrar 
(Se ArtDatabanken och IUCN). Se vidare Andrén et. al (2007) där förslag till kriterier utarbetats för 
bedömning av en gynnsam bevarandestatus när det gäller de stora rovdjuren. Se även förslag av LCIE 
(Large Carnivore Initiative for Europe) där man först definierar populationen utan hänsyn till 
nationsgränser och sedan tillämpar IUCN:s kriterier samt SOU 2007:89 s. 267-318.  
1099 Se Kommissionen (2006), s. 19. Dessutom ska populationsstorleken vara minst lika stor som då 
direktivet trädde i kraft (d.v.s. 1995 års populationsstorlekar utgör den minsta storleken för arter i Sverige 
och som skyddas av direktivet) enligt Kommissionen.  
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Eftersom artens populationsutveckling påverkas även av andra faktorer än demografiska 
faktorer, däribland klimatförändringar, utsläpp av olika typer av föroreningar, 
konkurrens från främmande arter o.s.v., bör bedömningen även inkludera sådana yttre 
påverkandefaktorer.1100 Också här gäller bedömningen såväl den aktuella som den 
framtida påverkan på bevarandestatusen.  

6.4.4 Genetisk och taxonomisk diversitet 

Beslut om uttag genom jakt på arter har som ovan beskrivits traditionellt sett framför 
allt tagits med hänsyn till faktorer såsom populationsstorlek och obegränsad jakt 
(åtminstone med avseende på det antal djur som får jagas) har varit tillåten på arter som 
förekommit i stora populationer eftersom jakten inte har ansetts ha betydelse för dessa 
arters långsiktiga överlevnad.1101 Även om populationsstorleken och den genetiska 
variationen inom arten kan vara korrelerade är detta inte nödvändigtvis alltid fallet och 
eftersom den genetiska variationen inom arten kan påverkas av jakt, även i stora 
populationer, kan beslut om jakt enbart med hänsyn till populationsstorlek få oönskade 
konsekvenser på den genetiska nivån med risk för inavelseffekter och andra faktorer 
som påverka artens långsiktiga överlevnadsförmåga.1102 Dessutom kan den genetiska 
variationen mellan olika subpopulationer motivera en gränssättning av jaktuttag som 
säkerställer att även olika populationer inom arten bevaras, även då arten varken är 
hotad, sällsynt eller på annat sätt sårbar.1103 Den genetiska variationen är dock inte 
isolerat en tillräcklig värdemätare på en populations livskraft. Den för närvarande 
ofullständiga kunskapen gör kriteriet till ett osäkert rekvisit för bevarandet av arter och 
den biologiska mångfalden.1104 Den genetiska variationen kan dock vara ett av flera 
kriterier för underlag vid beslut om jakt.  

I den nationella jaktlagstiftningen finns inga lagstadgade krav på bevarandet av eller 
hänsyn till den genetiska variationen inom arten vid beslut om jakt. Eftersom det krävs 
positivt stöd i lagen för att jakt på en art ska kunna tillåtas finns möjlighet att föreskriva 
olika gränser för uttag för olika populationer/underarter av en viss art och därmed ta 
hänsyn till populationernas genetiska variation eller isolering (och därmed 

                                                
1100 Artens utbredning och tillgången till livsmiljöer anges, som ovan visats, specifikt i definitionen och 
ska således ingå i bedömningen. Dessa kriterier beskrivs som sagt senare i kapitlet (i avsnitten 6.5 och 
6.6).  
1101 Som beskrivits i kapitel 2 har jakten däremot ansetts ha stor betydelse för arter i små populationer.  
1102 Jakten på arter i stora populationer riskerar att leda till minskad genetisk variation med risk för 
minskad motståndskraft mot sjukdomar och variationer i dess ekosystem. Enligt Coltman (2005), har jakt 
större negativa effekter än vad som tidigare känts till, både vad gäller demografi och evolutionära 
processer. Se kapitel 2.  
1103 Även vanligt förekommande arter, såsom den svenska älgpopulationen, förekommer i flera olika 
underarter med olika genetiska uppsättningar. En förlust av en lokal älgstam kan således innebära förlust 
av genetisk variation utan att artens överlevnad hotas.  
1104 Se kapitel 2.  



185

populationens bidrag till den taxonomiska variationen).1105 I jaktförordningens bilaga 1, 
som anger de allmänna jakttiderna, föreskrivs tillstånd på jakt på artnivå, men med olika 
tider för olika geografiska områden på länsnivå. När olika tiderna för de geografiska 
områdena har föreskrivits är de förmodligen framför allt baserade på faktorer såsom 
populationsstorlekar, klimatvariationer och skillnader i reproduktionsperioder snarare än 
skillnader i genetiska arvsanlag.1106 Den enda vägledningen för beslut om jaktuttag som 
relaterar till genetisk variation är uttalandet i förarbetena till jaktlagen som anger att den 
genetiska variationen inom arten (den beskattade arten) ska säkerställas innan avvägning 
gentemot andra intressen kan vidtas.1107  

Inte heller i miljöbalken finns ett explicit krav på bevarandet av den genetiska 
variationen. I förarbetena till miljöbalken anges dock att biologisk mångfald även 
omfattar genetisk variation inom arten.1108 I miljömålet om biologisk mångfald anges 
vidare att biologisk mångfald ska nås genom en utbredning av arter inom deras naturliga 
område som säkerställer den genetiska variationen inom och mellan populationer.1109

En av de rättsliga grunderna för fridlysning av arter är att det finns risk för att en vilt 
levande djurart kan komma att försvinna.1110 Att en art har en låg genetisk variation kan 
innebära att dess långsiktiga överlevnad är äventyrad och Att en art har en låg genetisk 
variation kan innebära att dess långsiktiga överlevnad är äventyrad och arten kan då 
fridlysas genom miljöbalken samt tillhörande förordningar. Dessa bestämmelser gäller 
dock inte för jaktaktiviteten som sådan (d.v.s. själva uttaget). Om aktiviteten ger upphov 
till negativa bieffekter, såsom skador på skyddade (listade) arters fortplantningsområden 
eller viloplatser i samband med jakt, bör emellertid artskyddsreglerna gälla (här krävs 
inte heller att skadan ska ske avsiktligt).1111 Vidare gäller de allmänna hänsynsreglerna. 
Dessa gäller mot var och en och ska tolkas mot det balkens övergripande mål, som 
inkluderar bevarandet av den genetiska mångfalden. Miljöbalken kan på detta sätt 
begränsa eller hindra jakt på en art med hänsyn till bevarandet av den genetiska 
mångfalden.1112

Varken habitatdirektivet eller fågeldirektivet anger att den genetiska variationen ska 
bibehållas eller att hänsyn ska tas till denna vid bestämmandet av jaktuttag eller annan 
påverkan på arterna.1113 Habitatdirektivet syftar dock explicit till att bevara den 

                                                
1105 Se formulering i 2 § JF (jakt efter vilt av olika slag). Denna anger således att beslut om jakttid måste 
vara på artnivå.  
1106 Länsstyrelsen får vidare meddela begränsningar av jakttider med hänsyn till snö-, is- och 
temperaturförhållanden enligt 2 § JF. Se exempelvis beslut av Jordbruksverket att ändra jakttider fr.o.m. 
den 1 juli 2009 för bland annat kanadagås och grågås med hänsyn till klimatet (bland annat till följd av 
mildare vintrar). 
1107 Prop. 1986/87:58, s. 21. 
1108 Se kapitel 4.  
1109 Se prop. 2004/05:10, s. 203-227. 
1110 Se 8 kap. 1 § MB.  
1111 Se 4 § 1 st. 4 p. artskyddsförordning (2007:845).   
1112 Dock kvarstår problematiken vad gäller genomförandet som diskuterats bland annat i avsnitt 6.2.3.1 
och 6.3.2.1.  
1113 När det gäller bevarandet av genetisk diversitet är EU-rätten framför allt inriktad på domesticerade
växt- och djurarter snarare än vilda. För en beskrivning av EU-rättens skydd av genetiska resurser se 
Sadeleer (2006), s. 366-367 och (2004), s. 569-581 och (2008), s. 189-190. 
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biologiska mångfalden inom direktivets tillämpningsområde.1114 Biologisk mångfald 
definieras inte, men eftersom unionen är part till konventionen om biologisk mångfald 
kan dess definition användas som tolkningsunderlag.1115 Och i habitatdirektivets bilagor 
listas såväl arter som taxonomiska grupper, d.v.s. en familj eller släkte vilket innebär att 
alla arter som tillhör den familjen eller släktet inkluderas, och underarter.1116 Vissa 
populationer av en viss art undantas från skyddssystemet, exempelvis spanska 
vargpopulationerna norr om Duero och grekiska populationer norr om 39:e 
breddgraden. Detta innebär således att skydd och därmed möjligheter till jakt kan se 
olika ut beroende på skillnader i artpopulationernas genetiska uppsättningar.  

I ett rättsfall angående medlemsstaters åtgärder och dessa åtgärders förenlighet med 
unionens fördrag, vid avsaknaden av sekundära rättsakter, statuerar domstolen sin syn 
på begreppet biologisk mångfald såsom det införts i unionens fördrag.1117 Domstolen 
uttryckte däri att åtgärder för att bevara en inhemsk djurpopulation som uppvisar 
särskiljande drag bidrar till att bevara biologisk mångfald genom att säkerställa denna 
populations fortbestånd.1118 Vidare anger domstolen, vad avser bevarandet av den 
biologiska mångfalden, att det saknar betydelse att den population som skyddas utgör en 
egen underart, en distinkt ras inom en viss art eller endast en lokal stam, så länge det rör 
sig om en population med egna särdrag som skiljer den från andra och som därför anses 
skyddsvärd, antingen för att skydda den från ett potentiellt utrotningshot eller, även i de 
fall något hot inte föreligger, om det finns ett vetenskapligt eller annat intresse av att 
bevara en ren population inom ett visst område.1119  

Konventionen om biologisk mångfald syftar som sagt även till bevarandet av den 
genetiska diversiteten.1120 Dessutom visar de definitioner som konventionens parter 
antagit, bland annat de vad gäller främmande arter, på en syn på ett artbegrepp som 
omfattar taxonomiska och genetiska indelningar av populationer inom arten.1121 Därmed 
bör krav på att förhindra negativ påverkan på arter även innebära krav på skydd även på 
den genetiska nivån, exempelvis genom att utrota främmande arter som konkurrerar ut 
inhemska arter och därmed orsakar förlust av de inhemska genuppsättningen.1122

Konventionens tillämpningsområde är vidare än jaktlagstiftningens och EU-rättens 
bestämmelser vilket innebär att även skador på den genetiska variationen på andra djur- 
och växtarter än sådana som skyddas genom nationell rätt och EU-rätt såväl som 
svampar, mikroorganismer eller andra biologiska värden ska förhindras.  

                                                
1114 Artikel 2.  
1115 Denna inkluderar som sagt även genetisk mångfald (se artikel 2 i konventionen).  
1116 Beteckningen spp. anges efter namnet på familjen eller släktet när hela den taxonomiska gruppen 
omfattas.  
1117 Se mål C-67/97.  
1118 Åtgärderna ansågs därmed syfta till att skydda djurs hälsa och liv och kan därför grundas på artikel 30 
i det tidigare fördraget (nuvarande artikel 36 i EUF-fördraget). Se p. 33 i C-67/97.
1119 C-67/97, p. 34. 
1120 Se definitionen av biologisk mångfald i artikel 2.  
1121 Se kapitel 2 där definitionerna anges. Se även COP-beslut VI/23 samt CBM (2004b), s. 17.  
1122 Se artikel 8h CBD.  
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6.4.5 Jaktuttagets storlek i förhållande till populationsstorleken  

När arter är hotade, sällsynta eller av annan anledning särskilt känsliga för beskattning 
genom jakt är det av särskilt stor vikt med en adekvat gränssättning för uttags storlek 
när undantag från skydd av arter ska meddelas. I lagstiftningarna anges därför vissa 
kriterier, såsom ”begränsat antal” och ”litet antal”, för hur stort antal artindivider som 
får jagas. I habitatdirektivet artikel 16(1)(e) används begreppen ”begränsad omfattning” 
och ”begränsad mängd” som dock inte införts i den nationella bestämmelse som avser 
motsvara den EU-rättsliga. I den nationella bestämmelsen är kriteriet att jakten ska vara 
”lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning”.1123 Såväl den 
nationella som den EU-rättsliga bestämmelsen anger med andra ord relativa kriterier 
som innebär att beslut om jaktuttagets storlek måste tolkas mot bakgrund av 
populationens storlek. Även om båda kriterierna för jaktuttagets storlek relaterar till 
arterns storlek anger emellertid kriterierna ”begränsad omfattning” och ”begränsad 
mängd” ett tydligare tak för uttagets storlek än kriteriet ”lämplig med hänsyn till..”.1124

Även fågeldirektivet ställer upp liknande rekvisit. När det gäller jakt på fågelarter som 
normalt inte får jagas måste förutsättningarna i artikel 9 i fågeldirektivet vara uppfyllda. 
I artikel 9(1)(c) anges att jakt på fåglar kan tillåtas ”för att under strängt kontrollerade 
förhållanden på selektiv grund tillåta fångst… eller annan förnuftig användning av vissa 
fåglar i litet antal”. Vägledning för tolkning av rekvisitet ”litet antal” finns i domstolens 
praxis.1125 Domstolen har bland annat angett att rekvisitet innebär att ett tak (ett 
maximalt uttag) men att villkoret inte är ett absolut kriterium utan snarare ett relativt till 
den berörda artens totala populationsnivå och reproduktionsförmåga som ska baseras på 
”strängt vetenskapliga uppgifter”.1126 Dessutom har domstolen angett att kriteriet inte är 
uppfyllt om "den som jakt som beviljats... innebär att garanti saknas för att 
populationerna... bibehålls på en tillfredsställande nivå".1127  

Enligt ORNIS-kommittén och Kommissionens riktlinjer, vilka även domstolen har följt, 
har ett "litet antal" specificerats till att utgöra ca 1 % av den totala dödligheten hos 
populationen.1128 Det finns dock en hel del problem också med att fastsälla en sådan 
gräns, exempelvis vad gäller att uppskatta den totala dödligheten hos den relevanta 
populationen. Dessutom blir begränsningen beroende av hur stor jakt som bedrivs (och 

                                                
1123 Se 23c § JF. Därutöver anges att det inte ska finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte 
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde samt att jakten ska ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Övriga 
kriterier i habitatdirektivet är med andra ord införda. 
1124 Det faktum att rätt till ett jaktuttag genom licensjakt på cirka 13-14 procent av den totala 
vargpopulationen tilläts under 2010 visar vidare på en betydligt mindre restriktiv tolkning av vad som kan 
utgöra ett lämpligt uttag i antal individer i förhållande till populationens totala storlek när det gäller arter 
som ska skyddas enligt habitatdirektivet.    
1125 Se exempelvis målen 247/85, 262/85, C-182/02 (särskilt p. 9-11, 17 och 29 och 114-115), C-344/04 
(särskilt p. 53-54), C-135/04 (särskilt p. 17), C-6/04, C-507/04, (särskilt p. 115) och C-342/05. 
1126 Mål C-252/85, p. 9-11 och C- 507/04 p. 196–199, 201 och 225.  
1127 Mål C-182/02, p. 17. Se även mål C-79/03, Kommissionen mot Spanien, p. 36 och 41, mål C-344/03, 
p. 53–54 och C-60/05, p. 25–27. 
1128 Se mål C-344/03, p. 47–59.  
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annan påverkan som leder till dödlighet) istället för faktorer såsom 
populationsstorlek.1129 När det gäller fågelarters livskraft kan det vidare vara motiverat 
att särskilja på flyttfåglar och icke-flyttande fåglar (s.k. stannfåglar). Dessutom har 
arternas flockbeteende betydelse för hur stor påverkan jaktuttaget ger. När arterna 
förkommer i stora flockar anses jakten ofta ha en negativ påverkan på arterna som går 
utöver den påverkan som uppstår till följd av det antal djur som dödas och även påverka 
andra arter än arten som beskattas.1130 Bristande ekologisk kunskap kan således vara ett 
problem för fastställandet av rekvisitet. EU-domstolen har även uttalat att fastställandet 
av maximiantalet för uttag ska baseras på ”strängt vetenskapliga uppgifter”.1131  

När det gäller däggdjursarter finns som ovan beskrivits en liknande bestämmelse i 
artikel 16(1)(e) där rekvisiten ”begränsad omfattning” och ”begränsad mängd” används, 
vilket bör innebära att det handlar om en fastställd och avgränsad mängd i förhållande 
till den totala populationen.1132 Bestämmelser anger med andra ord andra begrepp än 
fågeldirektivets motsvarande bestämmelse. Detta är problematiskt så länge inte EU-
rättspraxis för klargörande av artikel 16(1)(e) har utvecklats. I ett förslag till ett mål har 
generaladvokaten uttalat att denna bestämmelse på motsvarande vis som artikel 9(1)(c) i 
fågeldirektivet syftar till att medge undantag under strängt kontrollerade förhållanden 
utan någon grund för undantaget och att begreppet ”begränsad omfattning” innebär ett 
tröskelvärde.1133 Ordet ”begränsad” anger dock inte lika tydligt något om det totala 
antalet som får tas ut jämförelsevis med ordet ”litet” som används i fågeldirektivet och 
som därmed anger ett tak.1134  

Ytterligare ett problem avseende tolkningen av bestämmelsens innebörd föreligger till 
följd av att det finns en skillnad i ordval mellan fågeldirektivet och habitatdirektivet när 
det gäller vilken aktivitet som bestämmelsen medger undantag för. I den svenska 
versionen av fågeldirektivet används termen "fångst” och ”förnuftig användning” och i 
den svenska versionen av habitatdirektivet används termen ”insamling”. Terminologin 
har med andra ord förändrats genom att begreppen ”fångst” och ”förnuftig användning” 
har ersatts av begreppet ”insamling”.1135 En fråga som uppstår till följd av detta är 

                                                
1129 Ett stort jaktuttag leder till hög dödlighet vilket i sin tur leder till att större antal fåglar kan jagas 
genom undantagsbestämmelsen i artikel 9(1)(c).  
1130 Se Kommissionen (2004), s. 17 och 29-30. Se även referenserna till ekologiska studier av jaktens 
påverkan på fågelarter i noterna 55 och 56 (s. 29) samt avsnitt 6.3.2.3.  
1131 Dessutom uttalar domstolen att ett korrekt införande av bestämmelsen innebär detta maximiantal 
aldrig överskrids och att de berörda arterna därav ges ett fullständigt skydd. Se C- 507/04, p. 196–199, 
201 och 225.  
1132 Även Kommissionen anser att begränsad innebär ett relativt begrepp i förhållande till populationen. 
Se Kommissionen (2007), s. 55.  
1133 Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott till mål C-508/08, p. 57-58. Domstolen tar inte upp 
frågan ur den aspekten.  
1134 Synonyma ord till begränsad är avgränsad, inskränkt, definierad m.m. Synonym med litet är 
obetydlig, minimalt, ringa, knapp m.m. Jämför även de engelska begreppen ”small” och ”limited” och de 
franska ordvalen ”en petites quantités” och ”limitée”. Se vidare om EU-domstolens diskussion om 
begreppet ”litet antal” i målet se C- 507/04 p. 196–199, 201 och 225.  
1135 I den engelska språkversionen av habitatdirektivet används begreppet ”taking” medan begreppen  
”capture” och ”judicious use” används i den engelska språkversionen av fågeldirektivet. Se mer om en 
jämförelse mellan språkversioner nedan. 
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huruvida begreppet ”insamling” avser omfatta jakt med syfte att döda (och därmed 
omfatta jakt som kunde ses som en ”förnuftig användning”).1136 Av tidigare beskriven 
rättspraxis framgår att jakt med syfte att döda (även rekreationsjakt) kan omfattas av en 
”förnuftig användning” och därmed vara ett tillåtet undantag enligt fågeldirektivet.1137

Huruvida lagstiftaren med begreppet ”insamling” syftar till att även omfatta jakt med 
syfte att döda är emellertid inte klart.1138 Ordet ”insamling” ger i sig ingen indikation 
om att jakt med syfte att döda skulle omfattas. En lexikalisk tolkning talar snarare för att 
detta inte bör omfattas.1139 En slutsats av detta skulle därmed kunna vara att lagstiftaren 
syftat till att begränsa omfattningen av undantaget.1140

För att få ytterligare vägledning om rättsläget kan de olika språkversionerna i direktiven 
jämföras.1141 Begreppet ”insamling” motsvaras av begreppet ”taking” i den engelska 
språkversionen (i den franska språkversionen används begreppet ”la prise”, i den 
spanska ”la toma” och i den tyska ”die Entnahme”). En jämförelse av ordens lexikaliska 
betydelse visar med andra ord att den svenska översättningen har en mer begränsad 
innebörd än de ovan nämnda.1142 Begreppet ”insamling” (och i den engelska versionen 
”taking”) och exploatering1143 används även i artikel 14 i habitatdirektivet. Denna 
bestämmelse är som ovan beskrivits tillämplig på de arter som listas i bilaga 5 och som 
därmed kan bli föremål för förvaltningsjakt (jakt tas upp som ett exempel på åtgärder 
                                                
1136 Begreppen ”fångst” och ”fånga” bör däremot inte kunna omfatta jakt med syfte att döda. Det framgår 
även av det generella förbudet i artikel 12(1)(a) i habitatdirektivet att det finns en skillnad mellan att 
”fånga” och att ”döda” (”capture” och ”killing”). Båda aktiviteterna, så länge de är avsiktliga, är som 
huvudregel förbjudna vad gäller de arter som listas i artikel 4a enligt det strikta skyddssystemet. 
1137 Se ovan och särskilt mål C-182/02, p. 10-11. 
1138 Att begreppet ”fångst” har ersatts beror förmodligen på att habitatdirektivets även omfattar växtarter 
som knappast kan bli föremål för ”fångst”. Varför begreppet ”förnuftig användning” inte har införts i 
habitatdirektivet är emellertid inte klart. Se mer nedan.  
1139 I Kommissionens vägledande dokument anges vidare att bestämmelsen omfattar ”fångst”, vilket bör 
motsvara ”insamling” och ”bevarande av exemplar”, vilket bör motsvara ”förvaring”. Det uttrycks med 
andra ord inte att bestämmelsen bör tolkas så att den skulle omfatta jakt med syfte att döda. Trots detta tar 
sedan Kommissionen upp rättspraxis som utvecklats enligt fågeldirektivet och jakt utan att diskutera 
skillnaden i begreppsanvändningen och det faktum att begreppet ”förnuftig användning” inte har införts i 
habitatdirektivet. Sedan tas dessutom åtgärdsprogram för lodjur i Lettland som tillåter jakt som ett 
exempel på en slags ”skötsel” som Kommissionen anser kunna omfattas av bestämmelsen (förmodligen 
hade begreppet ”förvaltning” varit mer passande här, i den engelska språkversionen används också 
begreppet ”management”). Det verkar med andra ord som om Kommissionen anser att ”fångst” omfattar 
även jakt med syfte att döda, givet att bestämmelsens övriga villkor är uppfyllda, även om ”fångst”-
begreppets innebörd inte diskuteras mer ingående. Se Kommissionen (2007), s. 53-56.   
1140 Som nämnts tidigare kan också ett mer restriktivt synsätt i jämförelse med fågeldirektivets undantag 
vara ändamålsenligt givet att fågeldirektivet omfattar och ger skydd till alla fågelarter, medan 
habitatdirektivet endast skyddar listade arter som alla är i behov av ett strikt skydd. Se en mer utförlig 
diskussion och jämförelse mellan direktiven i Michanek (2011), s. 4. 
1141 En sådan jämförelse utförs även av Michanek (2011), s. 5.  
1142 Det finns även andra språkversioner som anger begrepp som kan anses vara mer begränsade. Se 
exempelvis den danska där begreppet ”indsamling” används. Se även Michanek (2011) som även tittat på 
den italienska versionen (s. 5). Begreppet ”la cattura” beskrivs motsvara ”fångst” (eng. ”capture”), d.v.s. 
ett snävare begrepp än ”taking”.  
1143 Det finns emellertid ingen definition av exploatering som tydliggör skillnaden mellan dessa begrepp. I 
Michanek (2011), görs emellertid en jämförelse med Bernkonventionens motsvarande bestämmelse. 
Såsom Michanek tydliggör ger bestämmelsen i sig ingen ytterligare vägledning, utan istället tas ett 
yttrande av Bernkommittéen upp där Kommittéen uttryckt att jakt är en form av ”taking”, men inte en 
form av exploatering. Se Michanek (2011), s. 6 med hänvisning till Draft Revised Resolution No. 2 
(1993) on the scope of Articles 8 and 9 of the Bern Convention, T-PSV (2011) 2, p. 4. 
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som kan tillämpas under bestämmelsen). Det är med andra ord sannolikt att begreppet 
”taking” även i artikel 16(1)(e) bör omfatta jakt.1144 Med en sådan slutsats bör begreppet 
”insamling” bytas ut mot ett annat mer lämpligt begrepp.  

EU-domstolen har uttalat att när tolkning av olika språkversioner av direktiv ger upphov 
till olika slutsatser ska bestämmelsen tolkas med utgångspunkt i direktivets syfte och 
systematik.1145 Syftet med detta är i sig att ge upphov till en så enhetlig tolkning som 
möjligt.1146 Syftet med direktivet och bestämmelsen har beskrivits tidigare och det 
framgår vidare av rättspraxis att undantaget ska tolkas restriktivt. Givet att artikel 
16(1)(e) inte har något skyddsändamål bör bestämmelsen tolkas särskilt restriktivt. 
Såsom framhålls i Michanek (2011), har det dock ur ett ekologiskt perspektiv ingen 
betydelse vilket syfte en åtgärd har om åtgärden ändå innebär att individerna tas ut ur 
populationen (om inte individerna omplaceras eller släpps ut vid ett senare tillfälle).1147

Dess restriktivitet bör därför förmodligen snarare ligga i de övriga villkoren som 
beskrivits ovan, däribland att jakten sker i en begränsad omfattning.1148

6.4.6 Selektiv jakt  

En populations livskraft påverkas inte bara av hur många individer som tas ut (jagas). 
Den påverkas även av vilka individer som tas ut (individens kön, ålder, 
reproduktionsförmåga m.m.). En jakt på reproducerande individer kan exempelvis få en 
betydligt mer negativ effekt på artens bevarandestatus än en jakt på icke-reproducerande 
individer o.s.v. En selektiv jakt kan således även innebära en högre överlevnad och/eller 
högre reproduktion.1149 Därför kan en reglering av vilka individer i en population som 
får jagas ha betydelse för hur stort ett jaktuttag kan vara utan att de hållbara gränserna 
överskrids. I jaktlagstiftningen finns kriterier som anger att vissa exemplar av särskilt 
förtecknade djurarter får jagas efter föreskrift av myndighet samt det generella kriteriet 
att jakten ska ske ”selektivt” utan att specificera i detalj vilka individer som får jagas. 
Därutöver finns förbud mot icke-selektiv jakt p.g.a. av risken för stora störningar på 
arters livskraft. I den nationella jaktlagstiftningen förbjuds medel eller metoder som 
listas i bilaga 5 till jaktförordningen, liksom andra medel och metoder som inte är 
selektiva eller som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts 

                                                
1144 Denna slutsats är i alla fall särskilt rimlig om begreppet ”exploatering” inte avser omfatta jakt. De 
exempel på åtgärder som kan tillämpas enligt denna bestämmelse gäller både för ”insamling”/”taking” 
och ”exploatering” och om den senare även kan anses omfatta jakt är det inte helt klart att det första 
begreppet också omfattar jakt. Jakt skulle då kunna anses som en form av exploatering, men inte som en 
form av ”insamling”/”taking”.    
1145 Se exempelvis C-30/77, Regina vs. Bouchereau, p. 14, C-72/95, Kraaijeweld, p. 28 samt C-449/93, 
Rockfon, p. 28. Ingen språkversion ska ges företräde och därför bör språkversioner jämföras när en viss 
bestämmelse ska tolkas. Se C-283/81, Cilfit, p. 18.  
1146 Se ovan nämnda rättspraxis.  
1147 Se Michanek (2011), s. 8. 
1148 För en mer ingående tolkning av bestämmelsen med utgångspunkt i direktivets syfte se Michanek 
(2011), s. 7-9. 
1149 Se bl.a. forskning om varg (Skandulv, 2007). Se vidare om arters livskraft i kapitel 2. 
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för en allvarlig störning.1150 Bestämmelsen gäller för föreskrivna arter.1151 Även fågel 
och habitatdirektiven kräver i vissa avseenden att jakten sker selektivt och förbjuder 
icke-selektiva metoder eftersom sådana kan innebära betydande ingrepp i bestånden av 
arterna.1152

6.4.7 Analys  

Lagstiftningarna anger mål för bevarandet av arter och specificerar ett flertal rekvisit för 
bedömning av arters livskraft vilka sedan kan/ska ligga till grund för gränssättning vid 
jaktuttag eller andra påverkandeåtgärder. Exempelvis krävs upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus av en art som i sin tur innehåller ett flertal rekvisit, nämligen 
populationsutveckling, utbredningsområde och livsmiljö. Rekvisiten utgör således 
underlag för fastställande och bedömning av arters bevarandestatus som i sin tur ligger 
till grund för om och hur stora jaktuttag som kan beviljas. Begreppet gynnsam 
bevarandestatus formuleras dock i allmänna och kvalitativa termer och det saknas 
tydliga definitioner och mer specifika eller kvantitativa kriterier i lagstiftningarna för 
underlag vid bedömningarna av en arts bevarandestatus. Ytterligare bedömningskriterier 
finns framför allt i olika icke-rättsligt bindande dokument vilket innebär risk för olika 
tolkningar och därmed olika bedömningsgrunder och eventuellt icke-ändamålsenliga 
resultat i förhållande till det övergripande målet. I lagstiftningarna finns även krav på 
hänsyn till geografisk utbredning och livsmiljöer (vilket dock behandlas i följande delar 
av kapitlet). Att rekvisit som relaterar till artens utbredning och livsmiljöer ställs upp i 
kombination med populationsrekvisitet för bedömning av arters livskraft är i 
överensstämmelse med ekologisk teori eftersom arters livskraft påverkas av ett många 
olika faktorer utöver sådana som har direkt med populationsdynamiken att göra. 
Däremot saknas explicita krav på hänsyn till genetisk variation inom eller mellan arter 
även om detta kan inrymmas i faktorer som påverkar populationsdynamiken. Eftersom 
målet om bevarandet av biologisk mångfald även förutsätter bevarandet av den 
genetiska variationen vore ett explicit krav dock mer ändamålsenligt.  

6.4.8 Jaktuttag med hänsyn till arters års- och livscykler 

Arter kan vara olika känsliga för påverkan under olika delar av året samt under olika 
delar av sin livscykel.1153 Det kan således ha betydelse när ett jaktuttag sker och under 
känsliga perioder kan ett jaktuttag få oproportionerliga konsekvenser för artens 

                                                
1150 Se 10 § JF som även anger att endast sådana vapen och andra jaktmedel som uppfyller de krav som 
Naturvårdsverket föreskriver får användas vid jakt. I. Bemyndigandet finns i 30 § JL.  
1151 Skyddet omfattar vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, valar och fladdermöss samt viltarter 
listade i bilaga 1 till artskyddsförordningen och som har markerats med N, n eller F.  
1152 Se exempelvis artikel 16(e) i habitatdirektivet, artikel 9(1)(c) samt preambel till fågeldirektivet, p. 8.  
1153 Se kapitel 2.  
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bevarandestatus. En lagstiftning som anger särskilda hänsynskrav eller förbud mot jakt 
under vissa tider med hänsyn till de ekologiska förutsättningar som gäller för den 
beskattade arten, såsom reproduktions-, uppfödnings- eller flyttningsperioder, kan 
därför vara nödvändigt. När sådana känsliga perioder varierar inom arten eller från år 
till år kan det även vara svårt att besluta om jakttider som med säkerhet skyddar arten 
under korrekt tidsperiod. Ett exempel föreligger när arten har överlappande och 
varierande uppfödningsperioder av sina ungar.1154 Ett annat problem föreligger när viltet 
är svårt att artbestämma och det därför förekommer risk för förväxling mellan en art 
som är fredad och en art som inte är fredad.1155 Nedan undersöks huruvida 
lagstiftningarna anger särskilda krav på hänsyn till arters års- och livscykler vid beslut 
om jaktuttag.  

6.4.8.1 Häcknings-, parnings- uppfödnings-, övervintringsperioder m.m.  

Jaktlagstiftningen bemyndigar regeringen att meddela tillstånd för jakt på olika arter 
under vissa tider (s.k. allmänna jakttider)1156 samt för jakt under särskilda tider (s.k. 
licensjakt).1157 Dessa kan se olika ut i olika delar av landet.1158 Meddelande av allmän 
jakttid innebär att ett obegränsat antal djur får jagas, dock gäller viltvårdskravet att 
jakten ska anpassas efter tillgången på vilt.1159 Det är således av stor vikt att den 
allmänna jakttiden bestäms med hänsyn till arters olika känsligheter för beskattning 
under sin års- och livscykel.1160 Några specificerande rättsliga krav på hänsyn till arters 
års- och livscykler vid beslut om jaktuttag liknande de som finns i EU-rätten (se nedan) 
finns inte i jaktlagstiftningen. Det finns inte heller någon särskild bestämmelse som 
bemyndigar beslutsfattare att begränsa de jakttider som meddelats av regeringen med 
hänsyn till en arts känslighet under en viss period förutom när det gäller 
klimatvariationer.1161

                                                
1154 Ett alternativ till att begränsa jakttiden kan då vara att förbjuda jakt på en artindivid som åtföljs av 
ungar. Exempelvis är vildsvinssugga som åtföljs av kultingar fredad i nationell jaktlagstiftning (av 
djurskyddsskäl). Vildsvin utan kultingar får jagas under tiden den 16 april till den 15 februari och jakt på 
årsunge är tillåten hela året. Här finns dock risk för felskjutning i de fall vildsvinssuggan inte har 
kultingarna i närheten.  
1155 Exempelvis anses förväxlingen mellan fjällgåsen och bläsgåsen under flyttningen vara ett hot mot 
fjällgåsens överlevnad. Se exempelvis Action Zwerggans e.V. (2008). När en förväxlingsrisk förekommer 
kan det således vara nödvändigt att anpassa eller förbjuda jaktuttag på en art som inte är hotad eller 
påverkas negativt av jakten åtminstone under sådana perioder när förväxlingsrisken är särskilt stor. 
Problematiken kommer inte att utvecklas närmare här men har diskuterats utförligt i Kommissionens 
vägledning till fågeldirektivet. Se Kommissionen (2004), s. 27-28.  
1156 Se 29 § 1 p. JL och 2 § JF samt bilaga 1 till JF. Tidigare fanns de allmänna jakttiderna i en särskild 
jakttidsförordning (1976:432). Se kapitel 3.  
1157 Se 29 § 2 p. JL.   
1158 29 § 1p. JL.   
1159 4 § JL. När särskilda jakttider meddelas för licensjakt anges dock även den kvantitet som får jagas. 
1160 Jakttiderna på de olika arterna specificeras i praktiken på länsnivå. Se bilaga 1.  
1161 Se 2 § JF som ger länsstyrelsens befogenhet att begränsa jakttider med hänsyn till klimatet.  
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För vägledning av beslut om jakttider gäller dock förarbetena där det uttrycks att jakt 
som huvudregel inte ska meddelas under djurens föryngringstid eller under den tid 
ungarna ej klarar sig på egen hand.1162 Detta anses framför allt vara motiverat av 
djurskyddsskäl. Detta framhålls även i samband med den allmänna hänsynsregeln i 5 § 
som gäller mot var och en och som kräver att viltet ska visas hänsyn.1163 Skyddet mot 
störningar bör således vara särskilt starkt under djurens föryngringstid.1164 Undantag 
gäller dock vid nödvändiga åtgärder för att förebygga skador av vilt som vidtas av 
markägare, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt.1165

Naturvårdsverket har även utarbetat riktlinjer för vägledning vid förslag till förändring 
och beslut av jakttider. Dessa anger bland annat att jakttid inte ska meddelas under 
djurens återvändande till häckningsplatserna, reproduktions-, och 
uppfödningsperioder.1166  

I miljöbalken finns som sagt kompletterande artskyddsbestämmelser, vilka anger att 
förbuden mot listade arter gäller under alla levnadsstadier hos arten.1167 Särskilt starkt 
skydd ges arter under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder, då det är förbjudet att avsiktligt störa djuren.1168 Bestämmelserna 
gäller dock inte då jaktlagstiftningen är tillämplig, och ger därför skydd mot annan 
aktivitet än jakt.1169 Motsvarande bestämmelser återfinns dock i habitatdirektivet och 
däggdjursarter av unionsintresse (listade i bilaga 4a i habitatdirektivet) ska därmed ges 
särskilt starkt skydd under dessa perioder även mot jakt.1170 Det finns inga definitioner 
eller riktlinjer för klassificering av de perioder som ska ges särskilt skydd i direktivet. 
Det är dessutom problematiskt att fastställa generella kriterier eftersom direktivet 
omfattar många olika typer av arter med olika ekologiska och biologiska särdrag. 
Kommissionen har dock utarbetat definitioner vilka kan ge vägledning för fastställandet 
av innebörden av bland annat av uttrycken fortplantning inklusive uppfödning och 
vinterdvala.1171

                                                
1162 Se prop. 1986/87:58, s. 19-20 och 26. Råttor anges som ett exempel på sådana arter som av praktiska 
skäl inte kan omfattas av ett sådant skydd.  
1163 Prop. 1986/87:58, s. 26 och 69.  
1164 Prop. 1986/87:58, s. 26. Dessutom anger bestämmelsen ett förbud mot att ofreda eller förfölja vilt 
annat än vid jakt. Uttrycket ofreda har som beskrivits tidigare använts (istället för att störa) för att 
avgränsa bestämmelsen till medvetet hänsynslöst beteende. Se prop. 1986/87:58, s. 69 och Pettersson 
(1990), s. 20. 
1165 5 § 2 st. JL och prop. 1986/87:58, s. 69. 
1166 Dnr 410-5057-00 Nf.  
1167 1a § 2 st. artskyddsförordningen. Reglerna härstammar från EU-rätten (artikel 12(3) i 
habitatdirektivet). Se mer nedan. 
1168 1 § 1 st. 2p. artskyddsförordningen. Dessa arter listas med N eller n i bilagan till förordningen.  
1169 1a § 3 st. artskyddsförordningen.  
1170 Se artikel 12(1)(b) och 12(3) i habitatdirektivet. I ett rättsfall avseende huggormsarten Vipera 
schweizeri på ön Milos dömdes Grekland för att ha underlåtit att uppfylla kravet i bestämmelsen genom 
att inte ha infört förbud mot avsiktliga störningar av den skyddade arten, särskilt under parnings-, 
uppfödnings- och övervintringsperioderna. Se mål C-518/04. Grekland dömdes även för att inte vidtagit 
tillräckligt med åtgärder för att skydda artens parnings- och rastplatser. Se avsnitt 6.6.2.3.  
1171 Kommissionen (2007), s. 38-39. Kommissionen använder en annan terminologi som när det gäller 
parning (fortplantning) och övervintring (vinterdvala) än lagtexten i den svenska versionen. I den 
engelska versionen används samma uttryck i vägledningen som i lagtexten.  
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Fågeldirektivet upprättar ett särskilt starkt skydd mot avsiktligt störande av samtliga 
fåglar som omfattas av direktivet under häcknings- och uppfödningsperioder.1172

Förbudet gäller dock endast ”i den mån dessa störningar inte saknar betydelse för att 
uppnå det åsyftade skyddet”. Skyddet mot jakt kompletteras dock av artikel 7(4). Denna 
artikel syftar till att skapa ett skyddssystem under de perioder som arterna är som mest 
känsliga genom att förbjuda jakt under arternas uppfödningsperioder och häckningens 
olika stadier. Domstolen har tillämpat principen om ett ”fullständigt skydd” genom att 
fastslå att artikel 7(4) syftar till att upprätta ett komplett skydd under de tidsperioder då 
fåglarnas överlevnad är särskilt hotad och att en medlemsstat därför inte kan bestämma 
jakttider utifrån en majoritet av fåglar av en viss art som bestäms av genomsnittliga 
reproduktionscykler.1173 Jakttiden måste således bestämmas på så sätt att alla individer 
inom arten skyddas under dess reproduktionscykler. 

Några mer detaljerade kriterier för hur de särskilt känsliga perioderna ska definieras 
anges inte i lagstiftningarna.1174 Domstolen har dock uttryckt när det gäller 
fågeldirektivets skyddssystem att en omfattande definition som förutom perioden för 
bobyggande, omfattar häckningens olika stadier och ungarnas uppfödning eftersom är 
den enda som svarar mot syftet med nämnda artikel 7(4), vilket är att säkerställa ett 
fullständigt skydd under de perioder då de vilda fåglarnas överlevnad är särskilt 
hotad.1175 Domstolen anger att ett fullständigt skydd måste ges eftersom varje ingrepp 
under den tid som berör fåglarnas häckning kan påverka arten negativt, även om endast 
en del av populationen berörs. Domstolen specificerar sedan att speltiden är en sådan 
period som omfattas av skyddet i artikel 7(4).1176

För att jakt ska kunna meddelas under de perioder som arterna är särskilt känsliga krävs 
att rekvisiten i undantagsbestämmelserna i artikel 9 är uppfyllda. EU-domstolen har 
som ovan beskrivits även slagit fast att jakt i rekreationssyfte under de perioder som 
avses skyddas i artikel 7(4), kan utgöra förnuftig användning, i den mening som avses i 
artikel 9(1)(c), givet att övriga villkor i artikel 9 är uppfyllda. Det innebär således att 
jakt kan bedrivas under de särskilt skyddsvärda perioderna även om det inte föreligger 
något särskilt skyddssyfte (detta krävs inte enligt c). Däremot gäller kravet på att ingen 
annan lämplig lösning ska föreligga. Det innebär enligt domstolen att undantaget inte i 
onödan får sammanfalla med dessa perioder eller användas enbart för att förlänga 
jaktsäsongerna ”på områden där dessa befann sig under de jaktperioder som fastställts i 
enlighet med artikel 7 i direktivet”.1177 Domstolen har även uttryckt i tillämpningen av 
artikel 9(1)(a) att bestämmelsen inte innebär en rättslig grund för att, ens för en 
begränsad tid, helt utesluta en art från det skyddssystem som föreskrivs i direktivet 

                                                
1172 Det grundläggande förbudet mot avsiktligt störande finns i artikel 5(d).   
1173 Se C-157/89, Kommissionen mot Italien, p. 14, C-435/92, Association pour la protection des animaux 
sauvages m.fl., p. 9-10 och C-38/99, p. 23-28. 
1174 Däremot finns vägledning i Kommissionen (2007) samt den sammanställning som Kommissionen och 
Orniskommittén har utarbetat med uppgifter bilaga 2 arters häckningsperioder och däri definierat för 
artikel 7(4) relevanta begrepp. Se Kommissionen (2001). 
1175 Mål C- 507/04, p. 192–193.  
1176 Mål C- 507/04, p. 194–195. 
1177 Mål C- 118/94, p. 26. 
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eftersom detta innebär risk för utrotning.1178 Även kraven i artikel 9(2) ska vara 
uppfyllda.1179

6.4.8.2 Flyttningsperioder och återvändandet till häckningsplatserna  

Arter kan även vara känsliga för beskattning under deras flyttningsperioder.1180 Därför 
är det av stor betydelse att lagstiftningarna ger arterna ett skydd även under dessa 
perioder. Dessa ekologiskt viktiga perioder, liksom de ovan beskrivna perioderna, ges 
inte något uttryckligt skydd i jaktlagstiftningen. Däremot anger de ovan nämnda 
riktlinjerna för beslut om jakt även att jakttider inte ska meddelas under djurens 
återvändande till häckningsplatserna.1181 Miljöbalkens system gäller som sagt parallellt 
och skyddar listade arter mot annan avsiktlig skada än jakt under deras 
flyttningsperioder.  

Däremot finns krav i naturskyddsdirektiven. Enligt habitatdirektivet gäller samma 
skyddssystem (artikel 12(b)) som ovan beskrivits och skyddet gäller för alla arters 
flyttningsperioder (dock endast mot avsiktliga handlingar). Inte heller här finns någon 
definition av vad som avses med flyttningsperiod, däremot finns definition i 
vägledningen till direktivet, där den definieras som ”den återkommande flyttningen av 
individer från en plats till en annan som en naturlig del av deras livscykel, vanligen i 
samband med årstidsvariationer eller variationer i födotillgången”.1182 Här anges således 
inget kriterium för hur långt arten måste flytta. 

Fågeldirektivet anger att arter som migrerar över stora områden ska skyddas från jakt 
under häckningen samt återvändandet till häckningsplatserna.1183 Även här gäller 
principen om ett fullständigt skydd. Domstolen har specificerat att en medlemsstat, 
liksom vid beslut vad gäller arters reproduktionscykler, inte kan bestämma jakttider 
utifrån en majoritet av fåglar av en viss art som bestäms av genomsnittliga 
flyttmönster.1184 Jakttiden måste således bestämmas på så sätt att alla individer inom 
arten skyddas under dess flyttrörelser. Jakttider, såväl inledning som avslutning, kan 
därför differentieras mellan olika populationer, exempelvis i olika delar av landet (ofta 

                                                
1178 Mål C- 507/04, p. 114-115.  
1179 Denna bestämmelse anger att i de undantag som avses i p. 1 ska anges vilka arter som berörs, vilka 
medel arrangemang eller metoder som tillåts vid fångst eller dödande, villkoren vad gäller risker samt för 
vilka tider och områden dessa undantag får tillåtas samt den myndighet som har befogenhet att besluta om 
undantag. Enligt 9(3) ska vidare n rapport inlämnas till Kommissionen om genomförandet av p. 1 och 2.   
1180 Ett exempel på en hotad art där nedgången i beståndet framför allt anses orsakas av jakt under 
flyttning är den svenska fjällgåsen. Fjällgässen som häckar i norra Sverige jagas under flyttningen till 
övervintringsområdena i Östeuropa, Svarta havet eller Kaspiska havet. Se exempelvis 
http://www.zwerggans.de/index.php?id=63&L=2.  
1181 Dnr 410-5057-00 Nf.  
1182 Kommissionen (2007), s. 38-39.  
1183 Kommissionen och Orniskommittén har som sagt sammanställt de uppgifter som finns om bilaga 2 
arters återvändande till häckningsperioderna. Se Kommissionen (2001). 
1184 Se om uttalandet i rättsfallen, C-157/89 och C-38/99, ovan. 
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föreligger skillnad i flyttningsperioder mellan nordliga och sydliga populationer samt 
populationer på olika höjder). Olika jakttider får dock endast fastställas om det 
fullständiga skyddet säkerställs och de är grundande på vetenskapligt säker information 
om populationernas flyttmönster.1185 Eftersom förväxlingsrisken är särskilt stor under 
flyttningen har domstolen uttryckt att spridda datum för jaktens inledande och 
avslutande för olika arter måste bestämmas med hänsyn till denna risk och att olika 
jakttider inte är tillåtet om det inte är försäkrat att ett fullständigt skydd uppnås.1186

Domstolen har även uttryckt att risken för störningar av jakten och därmed negativ på 
arternas bevarandestatus är särskilt stor under flyttningsperioderna, oavsett hur många 
arter som jagas.1187

6.4.8.3 Analys  

I den gällande jaktlagstiftningen finns inget generellt förbud mot jakt under vissa 
känsliga perioder, såsom häcknings- eller flyttningsperioderna. Det innebär dock inte att 
jakttid med hänsyn till arternas känslighet under olika perioder inte meddelas eller kan 
meddelas, det saknas dock rättsliga garantier för att så sker. Det finns även exempel på 
ändringar av jakttider med hänsyn till häckningsperioderna med hänvisning till EU-
rätten (vilket tydliggör avsaknaden av kravet i svensk rätt).1188 I nationell rätt tas beslut 
om jakttider på artnivå, trots att de känsliga perioderna kan vara olika inom en artgrupp. 
Detsamma gäller det faktum att besluten oftast gäller på länsnivå, trots att det kan 
förekomma lokala skillnader. Direktiven anger sådana perioder då arterna ur biologiskt 
hänseende kan antas vara särskilt känsliga mot jakt. I habitatdirektivet gäller skydd mot 
avsiktliga handlingar för alla listade arter (bilaga 4) för de perioder som anges i 
skyddssystemet. För stannfåglar gäller som ovan just redogjorts förbud mot jakt under 
uppfödningsperioder och häckningens olika stadier. Förbud mot jakt på flyttfåglar gäller 
under häckning och återvändandet till häckningsplatserna. Eftersom det saknas 
tillräckliga kriterier i svensk lagstiftning vad gäller skyddet mot jakt under särskilt 
känsliga perioder och varken förarbeten eller riktlinjer är bindande rättsregler och 
myndighetspraxis, även om den skulle innebära att EU-rätten faktiskt efterlevs, är 
otillräcklig för att genomföra EU-rätten är den svenska lagstiftningen ofullständig i 
detta avseende.1189

                                                
1185 C-435/92, p. 27 och C-38/99, p. 31-32. 
1186 C-435/92, p. 17 och C-38/99, p. 33. Förväxlingsrisk finns ju dock även mellan jaktbara och fredade 
arter. Se mer om detta i Kommissionen (2004), s. 26-28.  
1187 C-435/92, p. 17. Kommissionen har utarbetat villkor för spridda datum för jakttiden och gjort en 
analys av överlappningar i medlemsstaterna. Se Kommissionen (2004), s. 31-36.  
1188 Exempelvis meddelas inte längre jakttid för morkulla under arternas häckningsperioder. Eftersom 
sommarjakt på morkulla är en svensk tradition och arten inte anses vara hotad har beslutet väckt debatt 
och jägarförbundet har försökt genomföra införandet av jakttider med stöd av artikel 9(1c) i 
fågeldirektivet. Se regeringens motiv om beslut om jakttid på morkulla i Jo2005/997 (2005-06-16).  
1189 Dessutom meddelas jakttider i praktiken även för arter under sådana perioder när de ska beredas 
särskilt starkt skydd enligt EU-rätten. Exempelvis jagas sent häckande ringduvor under häckningstid och 
skyddsjakt får bedrivas året runt på vissa arter (däribland havstrut, gråtrut, fiskmås, kråka, kråka, kaja, 
skata och stadsduva). Se bilaga 2 till jaktförordningen samt 
http://sofnet.org/apps/file.asp?Path=2&ID=1288&File=file.pdf. 
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6.4.9 Läsanvisning för fortsatt framställning   

Detta avsnitt har analyserat huruvida lagstiftningen tar hänsyn till ekologiska faktorer 
som rör den beskattade arten. Analysen har utgått från de ekologiska kriterier som 
utvecklats i kapitel 2.2. I det följande avsnittet kommer lagstiftningen att analyseras 
utifrån de kriterier som beskrivits i kapitel 2.3. Avsnitt 6.5 handlar således om hur väl 
lagstiftningen integrerar hänsyn till ekologiska samband och funktioner vid beslut om 
jakt.  

6.5  Bevarandet av artens funktion i ekosystemet 

Den rättsliga regleringen har som ovan beskrivits ofta varit fokuserad på bevarandet av 
arter och faktorer som har med populationsdynamiken hos den beskattade arten har visat 
sig vara vanliga kriterier för beslut om gränser för jakt i lagstiftningarna. Som beskrivits 
ovan, framför allt i kapitel 2, utgör dock arten en del av ett större ekologiskt system, 
vilket medför att det är nödvändigt att ta hänsyn till dess förhållande till andra arter eller 
dess upprätthållande av viktiga ekosystemfunktioner om den biologiska mångfalden i 
sin helhet ska bevaras. I detta avsnitt analyseras därför huruvida de rättsliga kriterierna 
för gränssättning vid jaktuttag tar hänsyn till sådana ekosystemperspektiv. Analysen 
utgår från de ekologiska faktorer som beskrivits i kapitel 2.3.  

6.5.1 Inledning  

Givet att arter är en del av ett större ekologiskt system följer även att arter ej kan 
överleva utan olika typer av resurser, däribland bytesdjur och lämpliga habitat. Därmed 
kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till bland annat populationsutveckling hos andra 
arter som direkt eller indirekt har betydelse för bevarandestatusen hos den berörda arten 
vid beslut om jakt. Exempelvis kan det vara nödvändigt att begränsa ett uttag av en art 
vid indikationer på att dess bytesdjur minskar i antal eller dess predatorer och/eller 
konkurrerande arter ökar i antal. Att integrera sådan hänsyn försvåras av att det vanligen 
finns flera olika samband mellan arter i ett ekosystem och det kan därför bli mycket 
svårt att förutsäga vilken effekt uttaget slutligen får. Av den anledningen måste således 
försiktighetsprinciper tillämpas om hållbarheten i ekosystem som helhet ska 
säkerställas. Ytterligare ett exempel på en situation där ekosystemperspektiv vid beslut 
om jakt kan vara nödvändigt är när arten upprätthåller en viss ekosystemfunktion och 
därmed behövs i en större omfattning än när endast artens överlevnad avses 
upprätthållas. En annan aspekt av att tillämpa ett ekosystemperspektiv vid förvaltning 
av arter är att det kan vara nödvändigt att utgå från de gränser som naturen anger och 
inte sådana administrativa gränser som lagstiftningarna och tillämpningen av 
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lagstiftningen ofta följer. En analys av lagstiftningarna utifrån alla tänkbara 
ekosystemperspektiv som kan aktualiseras vid jakt är inte möjligt här. Analysen har 
därför avgränsats till lagstiftningarnas ändamålsenlighet i förhållande till artens 
utbredningsområde, arters interaktioner och funktioner i ekosystemen samt uttagets 
påverkan på andra arter än den beskattade. 

6.5.2 Ekologiska och administrativa gränser  

6.5.2.1 Inledning 

Givet att arter kan migrera över och utan hänsyn till administrativa gränser, kan beslut 
om jakt och andra viltvårdsåtgärder behöva samordnas mellan fastighetsägare, 
kommuner, län eller till och med nationer. Ju mer långtvandrande en art är desto mer 
centraliserat beslutsfattande kan vara nödvändigt för att helhetsperspektivet inte ska gå 
förlorat.1190 När arter vandrar över nationsgränser bör liknande regelsystem och 
gemensamma förvaltningsstrategier i länderna öka förutsättningarna för artens 
överlevnad.1191 Detta är också en av grundtankarna bakom upprättandet av de EU-
rättsliga naturskyddsdirektiven samt internationella naturskyddskonventioner. Genom 
EU-rättens regelverk omfattas således stora delar av de utbredningsområden, vilka arter 
som förekommer inom landet, är beroende av. Det finns dock arter som har sina 
utbredningsområden utanför EU. I dessa fall får de internationella 
naturskyddskonventionerna särskild betydelse.1192 En viktig rättslig skillnad mellan EU-
rätten och de internationella konventionerna ur ett genomförandeperspektiv är den 
särskilda ställning som EU-rätten har med dess övervaknings- och sanktionsmöjligheter 
mot medlemsstater som inte efterlever EU-rättens förpliktelser.1193  

                                                
1190 Ett motargument mot detta, och ofta en av grundprinciperna i teorierna om adaptiv förvaltning, är att 
ett decentraliserat beslutsfattande anses vara mer lämpligt eftersom erfarenheter och kunskaper från 
regional och lokal nivå då kan komma bättre till användning samt att beslutsprocessen kan bli snabbare. 
Detta anses i sin tur ge upphov till en mer ändamålsenligt förvaltning ur ett ekosystemperspektiv. Se 
exempelvis prop. 2000/01:57, s. 54ff samt SOU 2007:89. Se vidare kapitel 4.  
1191 Exempelvis bör jaktuttaget anpassas och viktiga habitat skyddas från fragmentering inom hela 
utbredningsområdet.  
1192 Naturskyddskonventionerna får särskilt stor vikt när det gäller arter som vandrar till länder utanför 
EU (exempelvis Norge och Afrika). Exempelvis är vargstammen gemensam för Norge och Sverige.  
1193 Ett effektivt genomförande av förpliktelserna i de internationella naturskyddskonventionerna beror av 
parternas frivilliga implementering i den nationella rättsordningen. Även om det i vissa avseenden finns 
övervakningsorgan saknas rättsliga sanktioner för de parter som inte efterlever konventionernas 
bestämmelser. Se mer om EU-rättens förhållande till den nationella rätten i avsnitt 6.2.3.2.  
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6.5.2.2 Arters utbredningsområden  

Habitatdirektivet, och numera i vissa avseenden den svenska jaktlagstiftningen, ställer 
som tidigare beskrivits, krav på att en gynnsam bevarandestatus ska säkerställas inom 
hela artens utbredningsområde och även i fågeldirektivet anges att jakten inte får 
äventyra ansträngningarna att bevara arterna i deras utbredningsområde.1194 När arter 
som ska skyddas enligt direktiven har utbredningsområden som sträcker sig över flera 
länder måste således även påverkan utanför landets gränser beaktas vid beslut om 
jaktuttag. Ett stort jaktuttag inom ett land kan således minska eller hindra möjligheterna 
till jakt i ett annat land. EU-domstolen har specificerat att kravet på att arter ska bevaras 
inom hela dess utbredningsområde innebär att medlemsstaterna måste skydda vilda arter 
som förekommer inom hela unionens territorium och inte enbart de arter som 
förekommer inom det nationella territoriet, även om de enbart passerar genom landet 
eller befinner sig i landet under kortare perioder (se nedan).1195  

Direktiven innehåller dock ingen definition av vad som avses med en arts naturliga 
utbredningsområde.1196 I Kommissionens vägledande dokument anges att det naturliga 
utbredningsområdet bestäms av de rumsliga och dynamiska gränserna inom vilken en 
livsmiljö eller art (eller underart) förekommer och att detta område inte behöver vara 
sammanhängande (så länge området inte är uppdelat på grund av ekologiska 
faktorer).1197 Även områden som inte används permanent omfattas, exempelvis områden 
som används av migrerande arter, samt nya områden som arter sprider sig till på 
naturlig väg (eller återintroduceras i).1198 Gränserna för områdena är därmed dynamiska 
och kan inte fastställas en gång för alla.1199 Av Kommissionens definition samt 
domstolens uttalande följer att en arts utbredningsområde (och därav de förpliktelser 
som följer) inte kan avgränsas med hänsyn till landsgränser; området utgår från 
arten.1200

Utöver att arten ska bevaras inom hela utbredningsområdet gäller även kravet på att 
bevarandestatusen ska vara gynnsam. En gynnsam utbredning innebär enligt 
definitionen i habitatdirektivet att artens naturliga eller hävdbetingande 
utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en 

                                                
1194 Se avsnitten 6.3.2.4, 6.4.3.3 samt 6.5.2.3.  
1195 Se mål 247/85, p. 6 och p. 21. 
1196 Däremot definieras habitat i habitatdirektivet såsom ”en miljö som kännetecknas av särskilda 
abiotiska och biotiska faktorer, och där en art lever under något av stadierna i sin biologiska cykel”. Se 
artikel 1.  
1197 Se Kommissionen (2007), s. 11.  
1198 Dock anses inte områden dit arter introducerats medvetet eller ofrivilligt av människan eller områden 
där ”strövande individer upprätthåller sig tillfälligt”. Kommissionen hänvisar även till artikel 1 i 
Bonnkonventionen.   
1199 Ett utbredningsområde är således ett mycket bredare begrepp än ”habitat”, ett utbredningsområde kan 
inrymma många olika habitat. 
1200 Detta kan som påpekats ett flertal gånger tidigare bli särskilt komplicerat när populationer även delas 
av länder som inte är med i EU och som därmed inte omfattas av samma förpliktelser vad gäller 
upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inom utbredningsområdet.  
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överskådlig framtid.1201 Det innebär således att utbredningen inte får minska efter det att 
direktivet trätt i kraft. Det bör dock vara förhållandet mellan livskraften och 
utbredningen hos populationer som avgör om utbredningsområdet är tillräckligt stort 
eller inte eftersom målet är att bibehålla arterna på lång sikt. En utbredning som innebär 
att artens ekologiska behov är uppfyllda, även på lång sikt, bör således innebära att 
utbredningen kan anses vara gynnsam. 

6.5.2.3 Bildandet av jaktområden utifrån ekologiska kriterier 

Rätten att jaga är i många avseenden begränsad eller villkorad till att den sker inom ett 
visst område. Jaktområdens gränser kan bestämmas utifrån såväl administrativa som 
ekologiska kriterier (det vanligaste är emellertid det första). När det gäller de allmänna 
jakttiderna har regeringen bemyndigats att meddela jakttider för olika arter i olika delar 
av landet. I praktiken delas de allmänna jakttiderna in efter län och för vissa arter gäller 
även samma jakttid i hela landet.1202 Beslut om särskilda jakttider tas för ett flertal arter 
på länsnivå och för hotade och/eller långtvandrande arter på central eller regional 
nivå.1203 Även när beslut fattas på central nivå anges vanligen licensen gälla för ett visst 
län med viss precisering av områden i länet.1204 Även vid bildande av områden och 
tilldelning för älg och kronhjort samt beslut om bildandet av viltvårdsområden tas beslut 
på länsnivå.1205  

Lagstiftningarna anger olika kriterier för bildandet av olika slags jaktområden. Vid 
bildande av förvaltningsområden för älg (s.k. licensområden) ska storleken och 
lämpligheten på områdena utifrån jaktsynpunkt (”lämpat för älgjakt”) ligga till grund 
för beslut (som huvudregel ska områdena medge avskjutning av minst en älgkalv om 
året samt, enligt motiven, möjliggöra för en s.k. produktionsanpassad jakt).1206 När det 
gäller s.k. älgskötselområden ska området som huvudregel vara så stort att det medger 
en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året.1207 Inom sådant område får licens för 

                                                
1201 Se habitatdirektivet, artikel 1, samt avsnitt 6.3.2.4.  
1202 Se bilaga 1 till JF.  
1203 Se mer nedan.   
1204 Se exempelvis Naturvårdsvekets beslut om skyddsjakt på björn 2007, Dnr 411-3691-07 Nv. 
Exempelvis anges kommun, vägsträcka och odlingsgränser för bestämmandet av det område som jakten 
ska utföras i.  
1205 Länsstyrelsen beslutar enligt 33 § JL. Ändringar i älgjaktsreglerna har nyligen genomförts och de nya 
bestämmelserna, däribland 33 § JL, träder i kraft 2012-01-01. När det gäller viltvårdsområden är det 
emellertid fastigheterna som utgör grunden för bildandet av områdena, med hänsyn till dessas lämplighet 
för viltvården. Detta beskrivs närmare i nästa avsnitt.  
1206 33 § JL, prop. 1986/87:58, s. 40-41 samt prop. 2009/10:239, s. 23. Nya bestämmelsen träder i kraft 
2012-01-01. Det finns ingen definition av en produktionsanpassad jakt men i motiven uttrycks att jakten 
ska ”anpassas till älgproduktionen på den mark som står till förfogande för jakt” och att en sådan 
”produktionsanpassad avskjutning förutsätter i sin tur att älgjakten bedrivs som licensjakt inom för sådan 
jakt lämpliga områden”. Det handlar således om att jakten ska bedrivas så att den produktion (av kött) 
som älgstammen ger upphov till upprätthålls.  
1207 33 § 3 st. JL. Regeringen får meddela undantag från kravet enligt 33 § 5 st. JL. Enligt 3 § 3 st. JF får 
undantag meddelas om området medger en avskjutning av minst fem vuxna älgar per år, och om det finns 
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jakt meddelas för en längre tidsperiod än ett jaktår eller den totala jakten inom flera 
områden.1208 Vidare ska länsstyrelsen bilda större förvaltningsområden i sådana 
områden som kan anses omfatta en egen älgstam (s.k. älgförvaltningsområden).1209

Sådana områden kan även bildas över länsgränser.1210 I dessa fall ska det län där 
huvuddelen av området ligger besluta om inrättandet.1211  

Som tidigare nämnts har nyligen s.k. rovdjursförvaltningsområden inrättats.1212  I 
rovdjursförvaltningsförordningen anges att det ska finnas tre sådana områden i Sverige 
(ett i norra, ett i mellersta och ett i södra Sverige).1213 Syftet är att arterna ska bevaras 
långsiktigt i Sverige och med möjlighet till spridning inom sina naturliga 
utbredningsområden.1214 En indelning av landet i tre rovdjursförvaltningsområden 
innebär att förvaltning med beaktande av regionala skillnader kan bli möjlig inom större 
områden, som bättre motsvarar arternas utspridningsområden, än inom det enskilda 
länets gränser (flera av de stora rovdjuren rör sig över stora områden, även mellan 
nationer).1215 Rovdjursförvaltningsområdenas gränser baseras emellertid på länsgränser 
och utgör ingen ny administrativ nivå med självbestämmanderätt och möjligheterna till 
bevarandeåtgärder inom området är dessutom begränsade av förordningens tillämplighet 
(som endast gäller på det svenska territoriet).1216 Det samverkansråd som ska upprättas 
inom varje rovdjursförvaltningsområde utgör inte heller någon ny myndighet, utan 
syftar till att fungera som ett rådgivande organ för samverkan mellan 
länsstyrelserna.1217 Rådens uppgifter är bland annat att utföra inventeringar, ta fram 
riktlinjer för rovdjursförvaltningen inom området och ge förslag på miniminivåer inom 
såväl län som inom rovdjursförvaltningsområden samt fördela de nivåer som 
Naturvårdsverket bestämmer för varje område mellan länen.1218 Naturvårdsverket kan 

                                                                                                                                              
särskilda skäl för ett sådant undantag (området ska även i övrigt vara lämpat för jakt). Bestämmelserna 
träder i kraft 2012-01-01.  
1208 3 § 4 st. JF. Bestämmelsen träder i kraft 2012-01-01. 
1209 3c § JF. Bestämmelsen träder i kraft 2012-01-01. 
1210 3c § 2 st. 1 p. JF.  
1211 3c § 2 st. 2 p. JF.  
1212 Detta har skett genom förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn 
(nedan RFF). Förordningen trädde i kraft den 15 december 2009. 
1213 2 § RFF.  
1214 1 § RFF. I förarbetena uttrycks att en av grunderna för bestämmandet av områdenas gränser är 
förutsättningar för arternas nuvarande spridning (prop. 2009/10:210, s. 27). 
1215 För en beskrivning av de stora rovdjurens utbredningsområden m.m. se SOU 2011:37.  
1216 Se prop. 2008/09:210, s. 32. Att vargpopulationens utbredning ska begränsas och inte tillåtas inom 
renskötselområdet visar vidare att politiska intressen väger tyngre än ekologiska trots propositionens 
uttalande, åtminstone när det gäller varpopulationen och förvaltningen av denna. Att endast ett fåtal 
vargar får finnas och att ingen etablering får ske inom ett så stort område av artens naturliga 
utbredningsområde bör motverka förutsättningarna att säkerställa en gynnsam bevarandestatus inom ”hela 
artens utbredningsområde” och därmed inte vara förenligt med EU-rätten. Att ett sådant undantag är 
möjligt följer inte heller av den nationella lagstiftningen. Enligt de rättsligt bindande förutsättningarna för 
skydds- och licensjakt följer att arternas bevarandestatus inom dess ”naturliga utbredningsområde” inte 
får försvåras (se 23a och 23c §§ JF). Detta har också kritiserats av Kommissionen som bedömer att 
begränsning har förvärrat statusen för varg och dessutom kan bidra till ytterligare försämringar i 
framtiden på grund av att det förhindrar konnektivitet med och naturlig invandring till Sverige från öster 
(Formell underrättelse, s. 7-8 samt Motiverat yttrande, s. 11-12).  
1217 Enligt förarbetena syftar de till att vara ett ”forum för samverkan mellan självständiga myndigheter” 
(prop. 2009/10:210, s. 28).  
1218 Samverkansrådets ansvarsområden beskrivs närmare i avsnitt 6.7.  
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emellertid i sina beslut om delegering ange vilka län inom varje område som ska 
omfattas av delegeringsrätten (kravet är att det ska finnas en reproducerande stam inom 
länet för att delegering ska vara möjlig).1219  

6.5.2.4 Jakt och viltvård inom och över fastighetens gränser 

När allmänna och särskilda jakttider och licenser för jakt väl föreskrivits är det 
markägare som har rätten att utöva jakten inom fastighetens gränser.1220 Detta innebär 
att det är fastighetens gränser som avgör var jakten får ske. Det finns inte något 
generellt förbud mot att använda viss mark som jaktområde och inte heller något krav 
på en viss storlek på fastigheten för att jakträtt ska uppstå.1221 Det viltvårdskrav som 
gäller för mark- och/eller jakträttsinnehavare att anpassa jakten efter tillgången på vilt 
samt de positiva åtgärderna för stöd av viltet begränsas vidare av fastighetens gränser. 
När det gäller skyddsjakt kan det dock föreskrivas att jakten ska samordnas över 
fastighetsgränserna, vilket dock i förarbetena motiveras ur effektivitetssynpunkt snarare 
än ur ett ekologiskt perspektiv.1222

Sedan 1980 finns även den ovan nämnda lagen om viltvårdsområden (tidigare 
jaktvårdsområden) som syftar till öka möjligheterna till samverkan och ett mer effektivt 
viltvårdssamarbete över fastighetsgränserna.1223 Möjligheten till bildandet av 
viltvårdsområden ansågs vara särskilt nödvändigt när varje fastighetsområde är 
begränsat i storlek och form vad avser möjligheterna till bedrivandet av en lämplig 
viltvård.1224 Lagen ger därför två eller flera markägare möjlighet att bilda ett 
viltvårdsområde om bildandet främjar vården av den eller de viltarter som 
samordningen avser och det är lämpligt med hänsyn till områdets belägenhet och 

                                                
1219 Se om förutsättningarna för rätten att delegera jaktbeslut till rovdjursförvaltningsområden och län i 
avsnitt 6.7. För exempel på hur delegeringsbeslut kan se ut, se exempelvis NV-04918-11 (2011-05-12) 
om överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Norra 
rovdjursförvaltningsområdet. Delegering till länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och 
Västernorrlands län. Delegeringen skedde enligt 24a § JF och angav med andra ord inget maximalt tak. 
Förutsättningen är att länen har en reproducerande stam och att beståndsuppskattningar visar att de 
fastställda miniminivåerna överstigs. Se även beslut NV-02101 (2011-02-17) om rätt att besluta om 
skyddsjakt efter lo till länsstyrelserna i det Södra rovdjursförvaltningsområdet. Delegering till 
länsstyrelserna i Södermanlands, Kalmar, Bleking och Hallands län omfattade ett tak på fem lodjur och 
antogs med stöd i 24b § JF. Ytterligare beslut finns att hitta på Naturvårdsverkets hemsida.  
1220 I svensk rätt följer jakträtten av markägandet. Se kapitel 4.  
1221 Detta har inte ansetts vara nödvändigt enligt lagstiftarna. Se prop. 1986/87:58, s. 61. Däremot finns 
regler om att jakt inte får bedrivas inom stadsplanelagt område enligt allmänna ordningsstadgor.  
1222 Särskilda jägare kan då utses. Se 7 § JL och prop. 1986/87:58, s. 70.  
1223 Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Lagen har ersatt lag (1980:894) om jaktvårdsområden. 
Begreppet jaktvård ersattes med begreppet viltvård för att tydliggöra att vården är en del av den allmänna 
naturvården och inte enbart syftar till vårdande av det jaktbara viltet. Se prop. 1986/87:58, s. 20-21. I sak 
avsågs ingen förändring. Med viltvård avses (liksom tidigare begreppet jaktvård) såväl jakt som 
förvaltningsåtgärder för viltarter. Se prop. 1979/80, s. 28 och 180 och prop. 1999/2000:73, s. 27. Redan i 
1912 års lagstiftning infördes en möjlighet för fastighetsägare att bilda jaktvårdsområden genom avtal, 
vilket sedan utvecklades genom 1938 års lag. Se mer om detta i SOU 1979:19, s. 31-47. 
1224 Prop. 1999/2000:73, s. 26.  
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omfång.1225 Dessutom kan fastighetsägare som har en lämplig fastighet med 
utgångspunkt i viltvårdsförutsättningar tvingas in i ett viltvårdsområde när en majoritet 
av markägarna är för bildandet.1226 Bestämmelsen medför därmed ökade möjligheter till 
bildandet av områden utifrån ekologiska förutsättningar (åtminstone begränsat till 
viltvård).1227  

Bildandet av viltvårdsområdet ger viltvårdsområdesföreningen vissa befogenheter, 
exempelvis genom att ta beslut om jakt på vissa arter om det behövs med hänsyn till 
viltvården, så länge besluten är förenliga med jaktlagstiftningens bestämmelser om 
jakttider och tillstånd till jakt.1228 Sådana beslut får innebära att jakten bedrivs inom hela 
viltvårdsområdet oberoende av fastighetsgränserna (s.k. områdesjakt) och att jakten 
endast får bedrivas tillsammans med andra jakträttsinnehavare inom området (s.k. 
gemensamhetsjakt).1229 Vid beslut om områdesjakt får en viltvårdsområdesförening 
besluta om såväl omfattningen som inriktningen på uttaget.1230 Viltvårdsföreningen kan 
även ta beslut om jakt för att minska skador av vissa arter, inom de gränser som 
jaktlagstiftningen anger vad gäller jakttider och tillstånd, om det är uppenbart att det 
behövs för att begränsa skadorna.1231  

Lagstiftningen har en principiellt viktig funktion ur ett ekosystemperspektiv, särskilt 
med tanke på arters migrationsmönster. Lagstiftningen kan nämligen vara ett effektivt 
styrmedel för bevarandet av ekologiska värden eftersom beslut om gränssättningen för 
jaktuttaget, eller andra beslut som tas enligt 23-26 §§, av föreskrivna arter kan 
bestämmas mot markägares vilja. Att lagstiftningen kan vara ett effektivt styrmedel 
följer även av att den jakt som kan tillåtas kan antas få en signifikant påverkan på 
populationsdynamiken på flera av de arter som omfattas av bestämmelserna.1232

Inskränkningar får dock inte vara så långtgående att de avsevärt försvårar pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten.1233 Ytterligare en brist ur ett 
ekosystemperspektiv är att lagstiftningen framför allt innehåller regler av civilrättslig 
karaktär medan särskilda regler för krav på anpassning av jakten eller krav på positiva 
stödåtgärder med hänsyn till andra arter än jaktbara eller till andra ekosystemvärden
saknas. Lagstiftningens betydelse för förvaltning med ekosystemperspektiv är således 
begränsad och avhängig viltvårdsområdets och/eller fastighetsägarnas fria vilja.  

                                                
1225 1 § Lag (2000:592) om viltvårdsområden (nedan VVL). Länsstyrelsen tar som ovan nämnt beslutet 
(se 3 § VVL). Villkoren för bildandet anges i 7-8 §§ VVL.   
1226 Med en majoritet avses minst fyra femtedelar av antalet fastighetsägare och dessa skall äga minst fyra 
femtedelar av viltvårdsområdets areal. Se 7 § VVL. 
1227 Även obligatorisk indelning av landets jaktmark i viltvårdsområden har diskuterats men nackdelarna 
har ansetts överväga fördelarna. Se exempelvis SOU 1979:19, s. 94.  
1228 23 § VVL. Bestämmelsen omfattar arterna älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och småvilt. Risken för 
utrotningshot är en sådan hänsyn enligt förarbetena. Se prop. 1999/2000:73, s. 33. Fler bestämmelser 
finns i 24-30 §§ VVL.  
1229 23 § VVL. 
1230 Se 23 § 2 st. VVL. 
1231 24 § VVL. Bestämmelsen omfattar arterna björn, varg, lo, järv och vildsvin.  
1232 22 § VVL é contrario. Sådana beslut måste dock vara i överensstämmelse med föreningens stadgor 
enligt 22 § VVL.  
1233 30 § VVL. Se även 2 kap. 15 § 2 st. RF.  
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6.5.3 Jaktuttag med hänsyn till ekosystemvärden  

6.5.3.1 Inledning  

Beslut om jakt på en viltart kan få betydande konsekvenser för andra arter än den art 
som jagas och även påverka hela ekosystem och den biologiska mångfalden.1234 Det kan 
därför vara motiverat att ta hänsyn till sambandet mellan arter och ekosystem vid beslut 
om jakt. Det finns emellertid, som beskrivits tidigare i kapitlet, inte något explicit mål i 
jaktlagstiftningen att bevara biologisk mångfald, ekosystemens strukturer eller stabilitet. 
Det finns därmed inte något specifikt och uttryckligt stöd för att begränsa jaktuttaget av 
en art med hänsyn till ekosystemperspektivet i jaktlagstiftningen, dock kan ett sådant 
krav motiveras med hänsyn till ett ”allmänt intresse”.1235 Däremot gäller miljöbalkens 
hänsynsregler som ska tolkas mot det övergripande målet med miljöbalken vilket 
inkluderar bevarandet av såväl arter som ekosystem och genetisk variation. Dessutom 
kan de nationella miljömålen ge vägledning vid tolkning av miljöbalkens bestämmelser. 
Miljömålet om biologisk mångfald ger stöd för ett vidare perspektiv vid tillämpningen 
av miljöbalkens och jaktlagens regler.1236 I detta miljömål anges att den biologiska 
mångfalden ska bevaras genom en kombination av uthålligt användande av de 
biologiska resurserna samt bevarandet av arter och deras habitat. När arter jagas ska de 
förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt utan att påverka ekosystemens strukturer och
funktioner och så att ekosystemens resiliens bevaras.1237 Miljömålen är dock inte 
juridiskt bindande och ger svag styrning vid beslut.  

6.5.3.2 Interaktioner mellan arter  

Det finns olika typer av samband mellan arter. Ett sådant samband är det som uppstår i 
arternas näringskedja eller näringsväv.1238 Det handlar således om interaktioner mellan 
olika trofinivåer, exempelvis mellan predatorer/bytesdjur/nedbrytare. Ett annat samband 
är en arts behov av en annan som värddjur.1239 En rättslig aspekt av att det finns 
samband mellan arter är att även arter som inte är sällsynta kan behöva skyddas. Nedan 
undersöks huruvida lagstiftningarna tar hänsyn till sådana samband.  

                                                
1234 Se om ekosystemsamband m.m. i kapitel 2.  
1235 Detta har behandlats tidigare i kapitlet. Se särskilt avsnitten 6.2.3.1 och 6.3.2.1.  
1236 Se kapitel 5 och prop. 2004/05:10, s. 203-227. 
1237 Prop. 2004/05:10, s. 203-227. 
1238 Se kapitel 2.  
1239 Exempelvis utgör öringen värd för flodpärlan. Exemplet är rättsligt intressant eftersom endast 
flodpärlan är skyddad enligt habitatdirektivet. Om ett allt för stort fiske leder till att öringen minskar eller 
försvinner hotas således även flodpärlans överlevnad trots att den är skyddad.  
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Beslut om jakt ska enligt den övergripande målbestämmelsen i jaktlagen utföras så att 
inga viltarter, oavsett om de jagas eller inte, riskerar att försvinna.1240 Detta kan 
exempelvis innebära att jakten på en viltart måste minskas till förmån för tillväxten av 
en annan viltart. Exempelvis kan jakttidens längd bestämmas med hänsyn till artens 
påverkan på en annan viltart. I lagstiftningen saknas dock explicita kriterier som binder 
beslutsfattare att ta hänsyn till sådana ekologiska samband. Att bevara ett visst 
ekologisk samband kan dock ge upphov till ekologiska värden som kan betraktas som 
allmänna intressen och därmed utgöra underlag för gränssättning av jaktuttag.1241

Miljöbalkens betydelse är som sagt begränsad på grund av genomförandeproblematiken 
men även på grund av att ekosystemperspektiv saknas trots det övergripande målet om 
bevarandet av biologisk mångfald. Den rättsliga grunden för fridlysningen och 
bedömningar av arters livskraft utgår som ovan beskrivits från faktorer som relaterar till 
den enskilda arten (exempelvis populationsstorlek).1242  

I fågel- och habitatdirektiven finns inga explicita krav på att hänsyn ska tas till 
interaktioner mellan arter vid beslut om jakt förutom de ovan beskrivna icke-definierade 
principerna i fågeldirektivet (se nedan). Det finns däremot inget hinder enligt EU-rätten 
att ta sådan hänsyn vid beslut om jakt såvida arten som ska jagas inte är skyddad enligt 
direktiven. I sådana fall måste de skyddsmotiv och särskilda rekvisit som beskrivits 
utförligt tidigare vara uppfyllda, däribland att det inte ska finnas någon annan lämplig 
lösning.1243 Ett av skyddsmotiven enligt undantagsbestämmelserna är att skydda flora 
och fauna respektive vilda djur- och växtarter och livsmiljöer. Habitatdirektivet 
specificerar således att det ska handla om vilda djur- och växtarter eller livsmiljöer. I 
övrigt finns inga mer specifika kriterier för motivet till skyddet. Exempelvis skulle 
undantaget kunna motiveras med anledning av predation av en vild och skyddad djurart 
för att skydda en annan vild och skyddad djurart. Givet direktivens syfte bör en 
avvägning mellan arternas sällsynthet, populationsutveckling, utredningen och andra 
faktorer som påverkar möjligheten att bevara biologiska mångfalden utföras. Att 
meddela undantag för jakt på en art som inte har en gynnsam bevarandestatus för att 
minska skada på en ”vanligt” förekommande art eller livsmiljö kan knappast anses vara 
ändamålsenligt. Däremot har domstolen uttalat att undantag för att minska skada 
(domen gällde dock skyddsmotivet i artikel 16(b) kan meddelas om beslutet inte 
försvårar den ogynnsamma bevarandestatusen.1244

Enligt fågeldirektivet ska vidare jakten bedrivas i enlighet med principen om en 
ekologiskt balanserad kontroll samt principen om ett förnuftigt utnyttjande.1245

Principerna definieras inte men bör som diskuterats tidigare innebära att jakt ska 
bedrivas med hänsyn även till andra arter än den berörda arten.1246 Det innebär i så fall 
att beslut om jakt på fågelarter ska, om nödvändigt, bestämmas med utgångspunkt i 
                                                
1240 Prop. 1986/87:58, s. 19-21. 
1241 Se avsnitt 6.3.3.  
1242 Se avsnitt 6.4.3.1.  
1243 Fågeldirektivet, artikel 9(1)(a) p. 4 och habitatdirektivet, artikel 16(1)(a).  
1244 Se C-342/05 samt avsnitt 6.4.3.3.  
1245 Se mer om principen under avsnitt 6.3.2.2 och 6.3.2.3. 
1246 Se avsnitt 6.3.2.2, 6.3.2.3 och Kommissionen (2004), s. 18 och 23.  
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effekterna på artens bytesdjur, predatorer, konkurrerande arter eller arter som på annat 
sätt interagerar med den berörda arten.1247 Givet att målet med direktivet är att bevara 
samtliga fågelarter och det finns explicita krav på åtgärder för bevarandet av arterna bör 
principerna åtminstone kunna tolkas så att hänsyn måste till sambanden mellan de 
fågelarter som omfattas av direktivet. Eftersom habitatdirektivet med tiden avses 
omfatta fågeldirektivet och dessutom omfattar många olika djur- och växtarter med 
bevarandet av biologisk mångfald som övergripande mål är det rimligt att även 
samband till dessa arter ska vägas in. Kravet på upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus för arter av unionsintresse inkluderar bland annat ett krav på att arten 
ska förbli en livskraftig del av sin livsmiljö. Kravet ”del av” bör rimligen kunna tolkas 
som att även de arter som den berörda arten är beroende av (oavsett om de ges ett 
explicit skydd enligt direktivet eller inte) ska bibehållas i livskraftiga populationer, 
annars försvinner även förutsättningarna för den skyddade arten att förbli en livskraftig 
del av sin livsmiljö och därmed motverkas målet med direktivet (se mer nedan).  

6.5.3.3 Främmande arters påverkan på inhemska arter 

Ett annat samband mellan arter som kan få betydande påverkan på ekosystemens 
resiliens är det mellan inhemska arter och främmande arter.1248 Förekomsten av 
främmande arter kan medföra negativa effekter på inhemsk flora och fauna som 
motiverar jakt eller andra åtgärder för att motverka arternas skadeeffekter. 
Viltvårdskravet i jaktlagen kan innebära att åtgärder mot främmande arter ska vidtas för 
att skydda de inhemska arterna.1249 Regeringen kan även föreskriva att myndighet får 
besluta om jakt på ett vilt djur som orsakar betydande skaderisker.1250 Enligt förarbetena 
är syftet med denna bestämmelse att motverka skador på inhemska djur- och växtarter 
som uppstår till följd av främmande arter.1251 Regeringen har vidare bemyndigat 
Naturvårdsverket att besluta om jakt på ”… däggdjur och fåglar av sådan art eller ras 
som inte genom naturlig utbredning tillhörde landets viltbestånd vid utgången av år 
1987…”.1252  

Utöver dessa regler finns även bestämmelser i jaktlagstiftningen som specifikt syftar till 
att motverka att främmande arter introduceras i den inhemska faunan.1253 Ett generellt 
förbud mot att sätta ut vilt (d.v.s. vilda däggdjur och fågelarter) finns i 
jaktförordningen.1254 Naturvårdsverket får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter 
medge undantag.1255 Dessutom får Naturvårdsverket, eller annan myndighet med detta 
                                                
1247 Se avsnitt 6.3.2.2 och Kommissionen (2004), s. 23.
1248 Se definition av främmande arter i kapitel 2 samt avsnitt 6.2.2.  
1249 4 § 2 st. JL samt Pettersson (1990), s. 15.  
1250 8 § JL. 
1251 Se prop. 1986/87:52. s. 71.  
1252 25 § JF. Vildsvin och mufflonfår undantas dock. 
1253 Se 41-41a §§ JF. Naturvårdsverket får även efter samråd med Jordbruksverket meddela ytterligare 
föreskrifter om vilthägn enligt 42 §. 
1254 Se 41 § 1 st. JF. Detta gäller inte under de förutsättningar som föreskrivs i 12a § JF.  
1255 41 § 2 st. JF. Se även NFS (2002:20).  
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uppdrag, sätta ut varg, efter medgivande från markägare och jakträttsinnehavare, med 
syfte att åstadkomma en ökad genetisk variation i vargstammen.1256 Syftet med detta är 
att bidra till ökade förutsättningar för att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för 
arten.1257 I övrigt anges inga ekologiska motiv för möjligheten att ange generella 
undantag, d.v.s. där tillstånd för utsättning i det enskilda fallet inte längre krävs (syftet 
är snarare att skapa fler jakttillfällen).1258 Rätten att sätta ut dessa, från förbudet 
generellt undantagna, arter innehåller vidare en begränsning som är betydelsefull ur ett 
biologiskt mångfaldsperspektiv, nämligen att sådana utsättningar inte får ske inom 
områden där arter inte förekommer eller inte har förekommit i vilda stammar (observera 
dock inte det ställs krav på att arterna ska vara inhemska).1259 Att det finns en 
begränsning kopplad till undantaget är emellertid viktigt även i de fall undantagen gäller 
inhemska arter, eftersom även en inhemsk art kan vara främmande inom det nya 
området, om detta ligger utanför artens naturliga utbredningsområde (se nedan om 
konventionens definition av främmande art). Förflyttningar, även inom landet kan 
nämligen påverka den biologiska mångfalden negativt, exempelvis genom att de 
inplanterade arterna konkurrerar ut de bestånd som fanns där innan, eller genom 
hybridisering förändra genuppsättning hos populationerna eller den biologiska 
mångfalden på högre nivåer på ett negativt sätt.1260 Även i annan lagstiftning finns 
bestämmelser som syftar till att förhindra introduktion av främmande arter.1261

Exempelvis finns regler för att förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar 
kommer in i landet.1262  

Däremot saknas i den nationella rätten mer holistiska krav med syfte att skydda 
biologisk mångfald från skador till följd av främmande arter.1263 Stöd för sådana krav 
kan emellertid meddelas med utgångspunkt i miljöbalken.1264 En brist ur ett biologiskt 

                                                
1256 41 § 3 st. JF. 
1257 I första hand ska naturligt invandrade vargar flyttas från renskötselområdet till andra områden. Som 
ett komplement för att motverka de negativa effekterna av den låga genetiska variationen inom 
vargstammen ska utplantering av vargar med östligt ursprung ske mellan 2010 och 2014. Se prop. 
2008/09:210, s. 33-34.  
1258 Undantag kunde som ovan nämnde meddelas genom Naturvårdsverkets föreskrifter enligt 41 § 2 st. 
JF. Även när generella undantag har givits krävs dock tillstånd för att hålla arterna i vilthägn.  
1259 Se 6 § NFS (2002:20), som anger ett generellt undantag från förbudet för utsättning av fasan, 
rapphöna och gräsand (efter jakträttsinnehavarens medgivande) med den i texten angivna begränsningen. 
Gräsand och rapphöna är inhemska arter, men fasan är en främmande art, ursprungligen inplanterad från 
Asien.  
1260 Exempelvis kan de inplanterade arterna sakna de genetiska förutsättningar för att leva i den livsmiljö 
de satts ut i och genom parning och uppblandning av gener försvagas därmed de genetiska förutsättningar 
hos de populationer som fanns där innan utsättningen. Se om detta i kapitel 2 samt i Naturvårdsverket 
(2005b), s. 28.  
1261 Exempelvis finns regler i fiskelagstiftningen, skogsvårdslagen och miljöbalken och underliggande 
förordningar. För en översikt av regler om främmande arter se CBD (2004b), s. 20.  
1262 Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Jordbruksverket kan även reglera med syfte 
att förhindra ytterligare spridning och att förhindra inplantering av utländska djurarter som är skadliga för 
landets fauna. 
1263 De två exemplen givna ovan är avgränsade till viltarter och skydd från smittospridning som riskerar 
att drabba landets fauna. Här anges med andra ord inte växtarter, ekosystem eller andra ekologiska 
värden.  
1264 8 kap. 3 § 1st. MB ger bemyndigande att ”skydda vilt levande djur- eller växtarter eller naturmiljön”. 
Regeringen har emellertid inte utfärdat några förordningskrav och följaktligen finns inte heller några 
föreskrifter om förbud mot eller särskilda villkor för att sätta ut exemplar av djur- eller växtarter i 
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mångfaldsperspektiv bör även vara att det ännu inte finns något övergripande regelverk 
för regleringen av främmande arter och introduktioner.1265 De befintliga reglerna om 
introducering återfinns som sagt i ett flertal olika författningar och syftar främst till att 
skydda olika näringar (såsom fiske, skogs- och jordbruk, akvakultur m.m.) från skador, 
reglera införsel och handel samt skydda människors och djurs hälsa.1266 Om en aktör 
ansöker om tillstånd för att sätta ut en främmande art, kan således detta hindras eller 
restriktioner sättas upp, om det exempelvis finns risk för smittospridning, men alltså 
inte om det finns risk för skador på ekosystem eller andra delar av den biologiska 
mångfalden. Vidare saknas även krav i de nationella lagstiftningarna på att 
återintroducera tidigare försvunna arter för att främja biologisk mångfald (se om sådana 
krav i den internationella rätten och EU-rätten nedan). 

När det gäller föreskrifter, som för tillfälligt saknas, med stöd i miljöbalken kan det 
även diskuteras vilken räckvidd dessa får, och bör få, när de väl har utfärdats. I 8 kap. 3 
§ 2 st. miljöbalken, anges att miljöbalken inte ska tillämpas när bestämmelser om 
utsättningar finns i annan lag (i förarbetena tas fiskelagen som ett exempel).1267 För att 
denna parallella tillämpning ska vara ändamålsenlig ur ett biologiskt 
mångfaldsperspektiv, bör emellertid föreskrifter enligt miljöbalken kunna gälla 
samtidigt, om de föreskrifter utfärdade enligt annan lagstiftning har ett snävare syfte, 
exempelvis att skydda ekonomiska intressen, utan några skyddssyften vad gäller de 
skyddsintressen som anges i miljöbalkens bestämmelse (d.v.s. att "skydda vilt levande 
djur- eller växtarter eller naturmiljön"). Det skulle inte vara rimligt att föreskrifter mot 
att sätta ut exempelvis vissa främmande trädarter för att skydda biologisk mångfald i 
skogen med stöd i miljöbalken inte skulle gälla därför att det enligt 
skogsvårdslagstiftningen finns en föreskrift om utsättning av ett särskilt främmande 
trädslag som meddelats för att skydda ett visst inhemskt trädslag av ekonomiska 
intressen (och det samtidigt inte finns några föreskrifter mot andra trädarter som kan 
skada biologiska värden). Sammanfattningsvis, bör, ur ett biologiskt 
mångfaldsperspektiv, mål och regler i miljöbalken operationaliseras genom antagandet 
av föreskrifter med stöd av 8 kap. 3 § miljöbalken. I föreskrifterna bör även tydliggöras 
att, när räckvidden av skyddet är mer långtgående än i annan lagstiftning, ska de 
gälla.1268  
                                                                                                                                              
naturmiljön för att skydda biologisk mångfald. Enligt 2 st. följer också att sådana inte skulle gälla när 
föreskrifter finns i annan lag.  
1265 Det finns däremot ett förslag till en nationell strategi och handlingsplan. Se Naturvårdsverket (2008g). 
Se även Kommissionen (2008), En EU-strategi mot invaderande arter. Meddelande från Kommissionen 
till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén.  
1266 Det finns även ett antal miljökvalitetsmål som berör främmande arter. Miljökvalitetsmål kan vara 
vägledande vid tolkning av miljöbalkens målbestämmelse enligt förarbetena till miljöbalken, vilket 
innebär att de inte är rättsligt bindande. Se mer om detta i prop. 1997/98:45, del 2, s. 8, prop. 1997/98:45, 
del 1, s. 167 samt i kapitel 5.  
1267 Miljöbalken ger även bemyndigande att meddela föreskrifter om in- och utförsel, transport, förvaring 
m.m. av djur eller växter för att skydda vilt levande djur- eller växter. Sådana får också meddelas för att 
uppfylla internationella åtaganden eller av andra skäl. Se 8 kap. 4 § MB. I artskyddsförordningen finns 
regler om import av främmande arter och dessutom finns en särskild förordning (1994:1830) om införsel 
av levande djur m.m., med syfte att bl.a. förhindra en inplantering av utländska djurarter som är skadlig 
för landets fauna  (1 § 1 st. p. 2).  
1268 I Sverige har problemen än så länge varit små jämförelsevis med erfarenheter i många andra länder. 
Se exempelvis Naturvårdsverket (2008e), s. 15, och där angivna referenser. Den stora problematiken med 
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Eftersom introducering av främmande arter, som vanligen haft ekonomiska eller sociala 
motiv, ofta har lett till omfattande problem och även irreversibla skador på biologisk 
mångfald i många av världens länder, har regler som syftar till att begränsa spridningen 
av främmande arter antagits i den internationella rätten samt i de EU-rättsliga 
naturskyddsdirektiven.1269 Vilka rättigheter och skyldigheter Sverige har vad gäller 
introduktioner och återetableringar av arter i landet styrs med andra ord av förpliktelser 
i EU-rätten och i de internationella konventioner Sverige har ratificerat.  

En av de internationella konventioner som Sverige har förbundit sig att följa är som 
tidigare nämnts konventionen om biologisk mångfald. I detta sammanhang anger 
konventionen att parterna är skyldiga att ”… så långt som möjligt, förhindra införsel av, 
kontrollera eller utrota de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller 
arter.”1270 Förpliktelsen avgränsas således inte till avsiktliga introduktioner. Någon 
skyldighet att vidta åtgärder mot främmande arter som inte orsakar skada på ekologiska 
värden följer inte av konventionen.1271 Enligt konventionens definitioner följer att det 
finns en skillnad mellan främmande arter och främmande arter som orsakar skada på 
den biologiska mångfalden (invasiva arter).1272 En sådan avgränsning bör även vara 
ändamålsenlig givet att arter förmodligen, till följd av klimatförändringar, i allt större 
omfattning kommer att röra sig över nya områden och att därmed alla förflyttningar inte 
kan, och förmodligen inte heller bör, förhindras.1273 Terminologin inhemsk respektive 
utländsk, som används inom såväl den nationella rätten som den EU-rättsliga 
regleringen (se nedan) behöver med andra ord både omprövas och nyanseras.  

I habitatdirektivet finns vidare en kravregel som anger att medlemsstater måste ha ett 
rättsligt system som säkerställer att avsiktligt införande av arter, som inte är inhemska, 
inte skadar inhemska arter och livsmiljöer och om nödvändigt förbjuda detta.1274

Samtidigt kräver konventionen att parterna ska återinföra hotade arter i sina naturliga 
livsmiljöer under lämpliga förhållanden.1275 I habitatdirektivet finns också en skyldighet 
att ”undersöka om det är önskvärt att återinföra arter i bilaga 4 som är inhemska på 
deras territorium i fall då detta skulle kunna bidra till bevarandet av dessa arter…”.1276

                                                                                                                                              
främmande arter som finns i många av världens länder, inte minst Nya Zeeland, bör emellertid föranleda 
Sverige att vidta preventiva åtgärder. Dessutom ska de EU-rättsliga förpliktelserna införlivas fullt ut.   
1269 Dessutom finns ett antal strategier och rekommendationer antagna, se nedan. 
1270 Artikel 8h CBD. Skyldigheten gäller således främmande invasiva arter. Se definitionerna för 
främmande art i COP, beslut V/8, annex 1(i) och av främmande invaderande art i COP, beslut V/8, annex 
1(ii).
1271 Det föreligger således heller inte någon skyldighet att vidta åtgärder som orsakar skada på andra 
värden än ekologiska, exempelvis ekonomiska skador.  
1272 Se kapitel 2. 
1273 Vid alla beslut angående främmande arter bör försiktighetsprincipen vara vägledande. Detta 
rekommenderas även av konventionens parter. Se exempelvis COP-beslut VI/23 (2002).  
1274 Artikel 22(b) anger att medlemsstaterna ska ”säkerställa att avsiktligt införande i naturen av arter som 
inte är inhemska på deras territorium regleras på så sätt att varken livsmiljöerna i sitt naturliga 
utbredningsområde eller inhemska vilda djur och växter tar skada och, om de anser det nödvändigt, 
förbjuda detta införande. Resultaten från den bedömning som görs skall upplysningsvis delges 
kommittén.”  
1275 Artikel 9. 
1276 Författarens kursivering. Se Artikel 22(a).  
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En sådan undersökning ska vidare ta hänsyn till erfarenheter i andra länder och huruvida 
det har fastställts att ett sådant återinförande ”på ett effektivt sätt skulle bidra till att 
återställa en gynnsam bevarandestatus hos dessa arter”.1277 Dessutom ska återinförandet 
äga rum först ”efter samråd med den berörda allmänheten”.1278 Det finns inga regler i 
den nationella rätten som ställer krav på att myndigheter ska vidta undersökningar om 
och när sådana återintroduceringar kan vara lämpliga. 

Huruvida rättsliga krav på medlemsstater eller parter att vidta åtgärder (exempelvis att 
införa rättsliga förbud mot introduceringar eller att återintroducera försvunna arter) blir 
gällande eller inte beror således på ett flertal bedömningar, bland annat av begreppen 
inhemsk respektive främmande.1279 Begreppet inhemsk, som vanligen används i den 
nationella rätten och i EU-rätten, förutsätter en bedömning av en arts rättliga status 
utifrån nationsgränser. Arter förflyttar sig emellertid över tiden och naturliga 
utbredningsområden följer normalt inte administrativa gränser. Med ökade 
klimatförändringar kan dessutom föränderligheten förväntas bli ännu mer påtaglig. Den 
definition av främmande arter som antagits för vägledning vid tolkning och tillämpning 
av mångfaldskonventionens förpliktelser anger däremot inte nationsgränser som grund 
för bedömning. Istället är den historiska eller nutida naturliga utbredningen 
avgörande.1280 Även regeln som ger rätt till skyddsjakt enligt jaktförordningen som 
beskrevs ovan anger begreppet naturlig utbredning (men kopplar emellertid en 
tidsbegränsning till detta). En bedömningsgrund utifrån naturliga utbredningsområden 
snarare än nationsgränser bör innebära att rättsliga krav eller hinder mot introduceringar 
kan bero på vilken del av landet arten ska återintroduceras i. På samma sätt kan det 
innebära att introduceringar av redan förekommande inhemska arter i andra delar av 
landet, som ligger utanför det naturliga utbredningsområdet, bör omfattas av krav eller 
förbud. Vad som avses med naturlig kan givetvis diskuteras.1281  

Även i habitat- och fågeldirektiven finns bestämmelser som reglerar själva införandet
av främmande arter. I fågeldirektivet anges att medlemsstaterna ska se till att införandet 
av fågelarter som inte förekommer naturligt inom medlemsstaternas territorium inte 
skadar den lokala floran och faunan.1282 EU-domstolen har även i ett rättsfall angående 
fågeldirektivets omfattning uttalat att införandet av underarter (av sådana arter som 
finns inom unionens territorium) som förekommer utanför det europeiska territoriet är 
oförenligt med syftet att skydda den biologiska jämvikt som direktivet avser skydda 
eftersom det finns risk att de ”släpptes fria i naturen med påföljd att unionens naturliga 

                                                
1277 Artikel 22(a). 
1278 Artikel 22(a). Ett aktuellt exempel är en introducering av vargindivider (från Ryssland) i Sverige som 
är möjlig enligt 41 § 3 st. JF. Regeln kräver endast medgivande från markägare och jakträttsinnehavare.  
1279 Andra begrepp vars rättsliga innebörd kan diskuteras är avsiktlig och introduktion. EU-rätten ställer 
som sagt endast krav på ett system mot att förhindra skador av avsiktliga introduktioner.  
1280 Den fullständiga definitionen av en främmande art är; ”En art, underart eller lägre taxon som 
introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga utbredning. Detta inkluderar alla delar, gameter, 
frön, ägg eller andra propaguler som kan överleva och reproducera sig.” (COP, beslut V/8, annex 1 (i)).  
1281 Många arter är exempelvis bundna till mänsklig användning och påverkan på ekosystemen 
(exempelvis ängar och hagmarker).  
1282 Artikel 11.  
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fågelfauna skulle påverkas på konstgjord väg”.1283 I habitatdirektivet anges att 
medlemsstater vid införandet av arter som inte är inhemska ska säkerställa att ”varken 
livsmiljöer i sitt naturliga utbredningsområde eller inhemska vilda djur och växter tar 
skada och, om… nödvändigt, förbjuda detta införande”.1284

Arter kan dock sprida sig och etablera sig på annat sätt än genom ”införande”, 
exempelvis genom rymningar från fångenskap, klimatförändringar m.m. och ge upphov 
till behov av åtgärder, såsom jakt, för att motverka skador av sådana arter. Det finns 
dock inga särskilda regler för jakt på främmande arter i direktiven. Därmed finns som 
huvudregel inget hinder enligt EU-rätten att jaga främmande arter för att skydda det 
inhemska växt- och djurlivet eller av andra anledningar.  

När det gäller arter skyddade genom fågel- och habitatdirektiven uppstår dock en 
särskild situation. Direktiven ger nämligen samtliga de arter som omfattas av direktivets 
skyddssystem (samtliga naturligt förekommande fågelarter och listade djur- och 
växtarter) inom hela artens utbredningsområde inom direktivets tillämplighetsområde 
(se ovan). Medlemsstater ska därför även skydda arter som inte förekommer naturligt 
inom det egna territoriet om de förekommer naturligt inom annan del av unionens 
territorium.1285 Domstolen har vidare uttalat att den ovan nämnda bestämmelsen i 
fågeldirektivet (artikel 11) inte utgör en rättslig grund för ett undantag från det 
skyddssystem som föreskrivs i direktivet.1286 Vidare uttalar domstolen att det är 
oförenligt med direktivet att medge jakt på en sådan art som omfattas av direktivets 
skyddssystem för att skydda vilda fåglar med hänsyn till den nationella faunan.1287 För 
att jakt på sådana arter ska kunna tillåtas krävs således stöd av 
undantagsbestämmelserna i direktiven, vilket bland annat innebär att upprätthållandet av 
en gynnsam bevarandestatus inte försvåras och att ingen annan lämplig lösning 
finns.1288 Dessutom ska de särskilda skyddsrekvisiten som gäller enligt direktiven vara 
uppfyllda.1289 Detta har genomförts i den nationella rätten genom att kraven 23a § gäller 
för jakt på främmande arter enlig 25 § jaktförordningen. Ur ett biologiskt 
mångfaldsperspektiv kan det här finnas en risk för en målkonflikt eftersom en art som 
skyddas genom EU-rätten, men som kan anses främmande i landet, kan ge upphov till 
skador på den biologiska mångfalden i landet.  

                                                
1283 C-202/94, p. 13. Domstolen anger även reproduktionskriteriet som ett stöd för sina överväganden.  
1284 Artikel 22. 
1285 Detta framgår av domstolens rättspraxis. Se C-507/04, p. 87 och 99, 247/85, p. 6 och C-149/94, p. 17-
18. Se även avsnitt 6.2.2. 
1286 C-507/04, p. 102.  
1287 C-507/04, p. 103. 
1288 Se artikel 9 i fågeldirektivet samt artikel 16 i habitatdirektivet.  
1289 Som beskrivits ovan innebär detta när det gäller arter skyddade enligt fågel- och habitatdirektiven att 
kraven i artikel 16 i habitatdirektivet samt artikel 9, när det gäller arter som inte listas i bilaga 2 i 
fågeldirektivet, ska vara uppfyllda. Se införandet av reglerna i 23a § JF. 
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6.5.3.4 Artens funktion i ekosystemet  

I Sverige är det ett relativt litet antal arter som är föremål för jakt och det kan därmed 
argumenteras för att jaktens betydelse för ekosystemens hållbarhet de facto är 
begränsad. Det har dock betydelse vilka arter som är föremål för jakt och vilken 
funktion just dessa arter har i ekosystemet. Om den biologiska mångfalden ska bevaras 
bör därför hänsyn till artens funktion i det ekologiska samhället tas vid beslut om jakt. I 
samma avseende bör sådana funktioner utgöra grund för att arter bereds skydd.1290 I den 
svenska lagstiftningen finns dock inte några mål om eller krav på att artens funktion 
eller att ekosystemets strukturer och funktioner på annat sätt inte ska påverkas negativt 
av jakten. Det ovan nämnda miljökvalitetsmålet ger dock vägledning för tillämpningen 
av miljöbalkens allmänna hänsynsregler som också gäller vid jakt. Här saknas 
emellertid, som även tidigare påpekats, genomförandemekanismer i lagstiftningen 
varför sådan hänsyn med stor risk uteblir vid den praktiska tillämpningen av 
jaktlagstiftningen.  

Däremot finns ett något vidare perspektiv i EU-rättens bestämmelser. För att jakt ska 
kunna tillåtas på arter skyddade av habitatdirektivet krävs att upprätthållandet av arten i 
en gynnsam bevarandestatus inte försvåras. Vad som är intressant i detta avseende är att 
definitionen av en gynnsam bevarandestatus av en art i habitatdirektivet inkluderar krav 
på att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö samt att ”det 
finns, och sannolikt kommer att fortsätta finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att 
artens populationer skall bibehållas på lång sikt”.1291 Dessutom innehåller definitionen 
av en gynnsam bevarandestatus för en livsmiljö ett krav på att bevarandestatusen ”hos 
dess typiska arter är gynnsam..” enligt direktivets definition.1292 De sammankopplade 
definitionerna visar på lagstiftarens insikt om att arter är delar av ett större, 
sammankopplat ekosystem och att arter är beroende av en livsmiljö i viss storlek. 
Genom definitionen av en gynnsam bevarandestatus för en livsmiljö framgår vidare att 
även bibehållandet av de ”särskilda strukturer och funktioner som är nödvändiga för att 
den skall kunna bibehållas på lång sikt finns… ” krävs för att livsmiljöns 
bevarandestatus ska bedömas gynnsam.1293  

De förpliktelser som direktivet anger är emellertid uppdelade mellan art- och 
områdesskydd och det finns inget explicit krav i direktivets artskyddsbestämmelser att 
arter ska bevaras med hänsyn till deras ekologiska funktion. För att en sådan art ska 
omfattas av det strikta skyddssystemet krävs att den listas i direktivets bilaga 4. Det 
strikta skyddet av arter omfattar vidare endast parnings- och rastplatser (se mer om detta 
nedan), trots att definitionen kräver att en tillräckligt stor livsmiljö ska säkerställas. En 
arts bevarandestatus ska med andra ord bedömas ogynnsam om den livsmiljö som arten 
är beroende av inte är tillräckligt stor enligt definitionen beskriven ovan. 
                                                
1290 Ofast är dock grund för skydd av arter att arten är hotad, sårbar, sällsynt eller endemisk.  
1291 Artikel 1(i). Författarens kursivering. Defintionen har återgetts tidigare i detta kapitel. 
1292 Se artikel 1(e).  
1293 Artikel 1(e) 2 st. 2 p. Definitionerna har även återgivits tidigare i detta kapitel och återfinns även i sin 
helhet i den ekologiska ordlistan i bilaga 1 till denna avhandling.  
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Artskyddsreglerna i sig medför dock inga förpliktelser för medlemsstaterna att vidta 
åtgärder för att skydda sådana livsmiljöer som inte utgör parnings- och rastplatser även 
om dessa arter är beroende av dessa livsmiljöer. Parallellt med artskyddsreglerna gäller 
emellertid områdesskyddsreglerna med krav på åtgärder för listade livsmiljöer.1294 Det 
är således av vikt att de livsmiljöer som kan anses nödvändiga för de arter som ska 
skyddas enligt direktivet omfattas av livsmiljöskyddet. 

6.5.3.5 Analys  

Som ovan beskrivits är en rättslig reglering av jaktuttag som enbart utgår från kriterier 
som relaterar till populationsutveckling hos den specifika arten ofta otillräcklig för 
bevarandet av biologisk mångfald. Analysen visar dock att det i stort sett saknas 
rättsliga krav på hänsyn till ekosystemsamband eller arters funktioner i ekosystemet vid 
beslut om jakt. Det viltvårdskrav som gäller enligt jaktlagstiftningen gäller som sagt 
endast viltarter. Emellertid kan åtgärder för stöd för viltet, särskilt sådana positiva 
skydds- och stödåtgärder, bidra till bevarandet av andra arter eller andra ekologiska 
värden. I praktiken är det dock mest troligt att åtgärder vidtas för de jaktbara arterna 
snarare än för viltarter och i än mindre utsträckning för andra arter. Detta krav är 
dessutom inte specificerat och det finns som sagt inga genomdrivandemekanismer för 
jakträttsinnehavare eller markägare som inte frivilligt vidtar stödåtgärder. Lagen om 
viltvårdsområden skapar förutsättningar för att bedriva jakt och viltvård med 
ekosystemperspektiv, även här saknas dock särskilda krav på ekosystemförvaltning.  

Ett exempel på ett det redan nu finns ett visst ekosystemperspektiv i EU-rätten och 
numera delvis i jaktlagstiftningen, är att det krävs att bevarandet av arten ska ske inom 
hela utbredningsområdet, och att jakten därmed måste anpassas efter detta, d.v.s. 
oberoende av administrativa gränser. För att en arts gynnsamma bevarandestatus ska 
anses livskraftig krävs vidare att det finns en tillräckligt stor livsmiljö och definitionen 
av en gynnsam livsmiljö inkluderar krav på bland annat  bibehållandet av de särskilda 
strukturer och funktioner som är nödvändiga för livsmiljön. Det saknas dock ett explicit 
krav på att sådan hänsyn ska tas vid beslut om jakt. Att arten ska bevaras inom hela sitt 
utbredningsområde kan även ge upphov till en målkonflikt. En sådan föreligger 
exempelvis när en art som ska skyddas enligt EU-rätten även inom de områden där arten 
inte förekommer naturligt och den där ger upphov till skador på den inhemska 
mångfalden. Domstolen har specifikt uttryckt att jakt med motivet att skydda den 
inhemska mångfalden på en sådan art inte är förenligt enligt EU-rätten. Här måste 
således de särskilda rekvisiten i undantagsbestämmelserna vara uppfyllda för att jakt ska 
vara tillåten. Detta innebär en särbehandling med hänsyn till direktivets geografiska 
räckvidd utan hänsyn till vad som krävs ur ekologisk synpunkt. Detta är med andra ord 
inte en ändamålsenlig reglering ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv.   

                                                
1294 Dessa regler behandlas som beskrivits i kapitel 1 inte i denna avhandling.  
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6.5.4 Uttagets påverkan på andra arter än den beskattade 

En metod eller ett medel som används vid jakt kan skada eller döda även andra arter än 
den art som avses vara föremål för jaktaktiviteten, exempelvis genom att en annan art 
fastnar i fångstredskapet.1295 Givet att påverkan sker på en viltart är dock åtgärden 
förbjuden eftersom alla viltarter, såväl som deras ägg och bon, är fredade enligt 
jaktlagstiftningen, såvida beslut om jakt på denna art inte har föreskrivits under samma 
tidsperiod. Jaktlagstiftningen skiljer inte på avsiktligt och oavsiktligt fångande eller 
dödande. Eftersom även oaktsamhet kan innebära att jaktbrott har begåtts är åtgärder 
förbjudna oavsett om de sker oavsiktligt eller inte.1296 Förbudet omfattar således arten i 
sig, dess ägg och boplatser.  

Om däremot andra arter än viltarter påverkas, exempelvis kräldjur, är åtgärderna inte 
förbjudna enligt jaktlagstiftningen. Däremot gäller fridlysningsreglerna i 
artskyddsförordningen mot andra åtgärder än jakt. Här får därför jaktbegreppets 
omfattning betydelse eftersom en åtgärd som är att betrakta såsom jakt inte omfattas av 
miljöbalkens fridlysningsbestämmelser. Med jakt avses som ovan beskrivits att fånga 
eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt samt att göra 
ingrepp i viltets bon (alla boplatser omfattas) och att ta eller förstöra fåglars ägg.1297

Påverkan på andra arter än viltarter är således inte att betrakta såsom jakt och kan då 
vara förbjudna enligt miljöbalken om skydd har föreskrivits. Vidare måste åtgärden vara 
avsiktlig för att den ska vara förbjuden, så länge det inte handlar om skada på artens 
rastnings- och parningsplats.1298 Som nämnts tidigare har emellertid EU-domstolen 
uttryckt att det räcker med medvetenhet om att åtgärden påverkar de skyddade arternas 
rastnings- och parningsplatser.1299  

Dessutom gäller miljöbalkens hänsynsregler, däribland försiktighetsprincipen, 
kunskapskravet och lokaliseringskravet som ska tolkas mot miljöbalkens målregel 
oavsett om det handlar om jaktaktivitet eller ej och så länge det inte handlar om en 
åtgärd av försumbar betydelse. Med stöd av dessa bestämmelser kan exempelvis 
myndigheter begränsa jaktuttaget till en särskild plats om jakten utanför detta område 
skulle leda till skador på andra arter än de skyddade, ekosystemprocesser, strukturer 

                                                
1295 Vissa medel och metoder är direkt förbjudna i lagstiftningen. Se 30-31 §§ JL och 10-15b §§ JF samt 
bilaga 5.  
1296 Se 43 § 2 p. JL, som anger att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot bland annat 3 § JL 
ska dömas till jaktbrott.  
1297 2 § 2 p. och 3 p. JL. Se även prop. 1986/87:58, s. 67 samt avsnitt 6.2.2. 
1298 Se 1a § artskyddsförordningen samt avsnitt 6.3.1.3 och 6.6.2.1. Förbudet gäller alla djurens
levnadsstadier (1a § 2 st). Även åtgärder som orsakar skada på växtarter ska vara avsiktliga för att vara 
förbjudna. En viktig fråga, som dock inte utvecklas här, är vad som avses med avsiktlig och om 
medvetenhet om åtgärdens negativa effekt räcker, eller om det krävs uppsåt för att åtgärden ska anses 
vara avsiktlig och därmed förbjuden. 
1299 Se exempelvis C-103/00, där domstolen ansåg att mopedåkning på strand som utgjorde 
reproduktionsplats för skyddade havssköldpaddor omfattades av förbudet till följd av att det kunde anses 
föreligga medvetenhet om aktivitetens negativa påverkan (eftersom skyltar hade satts upp). Trots att 
syftet med mopedåkningen inte hade som avsikt att förstöra platserna omfattades av förbudet.  
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eller andra ekologiska värden som ska bevaras för uppnåendet av målet om biologisk 
mångfald.1300

Även fågel- och habitatdirektivet förbjuder vissa medel och metoder.1301 De 
skyddssystem som gäller för arter som omfattas av direktiven är begränsade till åtgärder 
som är avsiktliga, med undantag för djurs parnings- och rastningsplatser. Skyddssystem 
som medlemsstater ska upprätta enligt artikel 12 i habitatdirektivet samt artikel 5 i 
fågeldirektivet omfattar således inte oavsiktlig fångst eller oavsiktligt dödande. Däremot 
har som ovan beskrivits medvetenhet (av EU-domstolen) ansetts tillräckligt för att en 
åtgärd ska vara förbjuden. Fågeldirektivet ställer vidare krav på att jakten ska bedrivas i 
enlighet med ett antal principer, däribland en ekologiskt balanserad kontroll.1302 Denna 
princip är inte definierad i direktivet men kan eventuellt innebära att jakten måste 
utföras med hänsyn till jämvikten mellan arter och därmed skulle jaktmedel eller 
jaktmetoder som orsakar att denna ekologiska jämvikt påverkas negativt genom 
påverkan på andra arter eller ekosystem än de beskattade inte vara förenliga med 
principen.1303  

I habitatdirektivet finns vidare ett särskilt krav i artikel 12 på införandet av ett system 
för övervakning av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande.1304 Den information som 
övervakningen ger upphov till ska användas för att säkerställa att de berörda djurarter 
som ska skyddas inte påverkas på ett betydande sätt.1305 Om informationen visar att de 
berörda arterna påverkas på ett betydande sätt av den oavsiktliga fångsten eller det 
oavsiktliga dödandet krävs således att medlemsstater vidtar nödvändiga forsknings- 
eller bevarandeåtgärder för att eliminera sådan betydande påverkan.1306 Kravet omfattar 
dock endast de djurarter som omfattas av bilaga 4a i direktivet och således inte 
växtarter, ekosystemstrukturer eller andra ekologiska värden. 

6.5.5 Läsanvisning för fortsatt framställning   

Detta avsnitt har avsett analysera huruvida det finns ett ekosystemperspektiv i 
lagstiftningen vid beslut om jakt. Analysen har utgått från de ekologiska kriterier som 
utvecklats i kapitel 2.3. I det följande avsnittet kommer en summarisk analys av 
lagstiftnings överensstämmelse med de kriterier som beskrivits i kapitel 2.4 att utföras. 

                                                
1300 Se kapitel 4.  
1301 Se artikel 8 samt bilaga 4 till fågeldirektivet samt artikel 15 samt bilaga 6 till habitatdirektivet.  
1302 Se artikel 7(4) i fågeldirektivet.  
1303 Principen har beskrivits ovan, se särskilt avsnitt 6.3.2.2.   
1304 Se artikel 12(4) i habitatdirektivet.  
1305 I Kommissionen (2007), s. 48, ges exempel på de bifångster av marina däggdjur som kan uppstå vid 
nätfiske och att tekniska åtgärder såsom montering av ”ljudskrämmor” kan vidtas för att undvika 
bifångsten. 
1306 Artikel 12(4). I Kommissionens vägledning anges att bestämmelsen kan vara relevant både vid 
definition av kraven både på ”ett strikt skyddssystem” och ”ett lämpligt övervakningssystem” och att ett 
strikt skyddssystem även kan behöva omfatta registrering av oavsiktlig fångst och dödande av arter. 
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Avsnitt 6.6 syftar enbart till att analysera hur långtgående förpliktelser lagstiftningen 
ger upphov till avseende skyddet av arters habitat i samband med jakt samt huruvida 
olika ekologiska förutsättningar inom olika typer av områden förändrar förutsättningar 
för jakt. Denna avgränsning förklaras i kapitel 1. 

6.6  Bevarandet av arters habitat 

I detta avsnitt analyseras hur långtgående de rättsliga skyldigheterna att skydda arters 
habitat i samband med jakt är. Regler om områdesskydd kommer endast att beröras 
mycket kortfattat och endast i den mån kopplingar till uttag genom jakt finns. Som 
nedan beskrivs är dock områdesskydden instrument vilka kan ha avgörande betydelse 
för möjligheterna till bevarandet av habitat, emellertid ligger en ingående beskrivning 
av dessa utanför syftet med denna avhandling.1307 Även om jakt inte är en aktivitet som 
orsakar direkt skada på habitatet (emellertid beroende på vilka metoder och medel som 
används) finns flera samband mellan jaktaktivitet och bevarandet av habitat som 
motiverar en analys av rättsreglerna utifrån ekologiska kriterier. Exempelvis kan jakten 
få olika konsekvenser beroende på om jakten sker inom ett känsligt område och även 
påverka arternas nyttjande av livsmiljöer. Vidare kan förbättring av habitat påverka 
livskraften hos arter och därmed förändra förutsättningarna för jaktuttaget. Dessa 
samband mellan jakten och habitaten kommer att vara föremål för analysen nedan. 
Ekologiska begrepp och kriterier relaterade till arters habitat har beskrivits i kapitel 2.4.  

6.6.1 Inledning 

Ett av de allvarligaste hoten mot bevarandet av arter och biologisk mångfald är 
fragmentering av habitat.1308 Det är således av stor betydelse för ett ändamålsenligt 
skydd att även habitat bevaras i tillräckligt omfattning och i tillräckligt god kvalitet.1309

För att ett effektivt skydd av arters habitat ska kunna uppnås krävs åtgärder och 
hänsynstagande vid olika typer av mark- och vattenanvändning, även vid jakt och 
viltvård. Det bör dock poängteras att den största påverkan på habitaten sker inom annat 

                                                
1307 Dessa regler finns bland annat i 7 kap. MB, artikel 3-10 i habitatdirektivet samt artikel 4 i 
fågeldirektivet.  
1308 Se kapitel 2. Se även prop. 2004/05:150, p. 206, där förstörelsen av ekosystem och arters habitat 
anges vara det största hotet mot bevarandet av biologisk mångfald.   
1309 Se även miljökvalitetsmålet om Ett rikt djur och växtliv som anger att arters habitat måste bevaras i en 
gynnsam bevarandestatus. Habitat ska förekomma i tillräckligt stor omfattning för att möjliggöra för 
livskraftiga artpopulationer. Habitat som har förstörts, reducerats eller fragmenteras i storlek eller kvalitet 
ska därför återupprättas. Se prop. 2004/05:10, s. 203-227 och prop. 2004/05:150, s. 9. Se även mer om 
detta i kapitel 5.  
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utnyttjande av naturresurser än sådan som hänger samman med jakt.1310 Därför finns de 
rättsliga möjligheterna till skydd av arternas habitat framför allt i annan lagstiftning än i 
jaktlagstiftningen. Särskilt viktiga är instrumenten i miljöbalken, däribland skydd av 
områden genom bildande av nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområden, växt- 
och djurskyddsområden, strandskydd m.m.1311 Dessutom finns bestämmelser i 
skogsvårdslagen såväl som allmänna hänsynsregler och regler om kontroll av 
förorening som kan vara betydelsefulla för bevarandet av viltet och dess habitat.1312 Hur 
effektiva olika typer av miljö- och naturskyddsinstrument är beror på ett flertal faktorer. 
När det gäller områdesskyddet får bland annat föreskrifters utformning avgörande 
betydelse. Dessutom är regler om intresseavvägningar och ersättning till markägare av 
stor betydelse för hur effektivt skyddet blir.1313

En analys av de ovan beskrivna instrumentens ändamålsenlighet för bevarandet av 
habitat ligger som sagt utanför syftet med denna avhandling, emellertid finns anledning 
att anta att instrumenten, av olika anledningar, är otillräckliga givet att såväl arter som 
habitat fortsätter att minska. Det finns således skäl att anta att kompletterande rättsliga 
åtgärder är nödvändiga för ett effektivare bevarande av habitaten. Rättsliga krav på 
skyddet av habitat vid jakt skulle kunna vara en sådan åtgärd. Nästa avsnitt avser därför 
analysera hur långtgående viltvårdskraven i jaktlagstiftningen och de EU-rättsliga 
direktiven är i detta avseende. Därefter undersöks kortfattat om lagstiftningarna kan 
innebära begränsningar i rätten att bedriva jakt eller krav på hänsyn till arters känslighet 
inom olika områden.  

6.6.2 Krav på åtgärder för skydd av arters habitat i samband med 
jakt 

En populations livskraft och därmed bevarandet av arter beror som sagt på ett flertal 
faktorer, däribland minskning och försämring av arters habitat. Att vidta åtgärder för att 
skydda arters habitat kan därför vara en mycket viktig förvaltningsåtgärd för viltarternas 

                                                
1310 I förarbetena till jaktlagen tas exempelvis miljögifter och olika typer av mark- och 
vattenexploateringar såsom utbyggnaden av vattenkraft upp som de viktigaste hoten mot viltet och dess 
habitat (se prop. 1986/87:58, s. 33). Ansvarsfördelningen i samhället av sådana åtgärder är en viktig fråga 
som dock inte diskuteras här.  
1311 De olika instrumenten beskrivs bland annat av Michanek och Zetterberg (2008), s. 202-231.  
1312 Skogsvårdslagen (1979:429). Föreskrifter kan bl.a. meddelas för skydd av viktiga habitat, exempelvis 
krav på lämnande av boträd, trädridåer m.m. vid avverkning. Se 30 § SVL samt Skogsstyrelsens register 
över föreskrifter (SKSFS) på http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=11199 
(2008-08-20).  
1313 Ersättningsfrågan är mycket viktig och intressant. Jakt kan antagligen betraktas som pågående 
markanvändning och därmed ge upphov till ersättningsrätt enligt 2 kap. 15 § RF vid avsevärt försvårande 
att bedriva jakt till följd av olika skyddsregler m.m., åtminstone när denna inskränkning sker inom ett 
skyddat område. Intresseavvägningen mot enskilda intressen regleras i 7 kap. 25 § MB och innebär i 
korthet att åtgärderna ej får vara mer långtgående än nödvändigt för att uppfylla syftet. Huvudsyftet är att 
man ska nå det ändamål som finns med skyddet. En intresseavvägning ska inte inskränka på den frågan. 
Även om dessa frågor är mycket viktiga, finns inte utrymme att utreda dessa frågor här. Se om 
avgränsningar i kapitel 1.  
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långsiktiga överlevnad, särskilt eftersom fragmentering av habitat i många fall är det 
alvarligaste hotet mot arternas bevarande.1314 Åtgärder för skydd, återställande eller 
förbättring av habitat kan även förändra förutsättningar för jaktuttag.1315 Förbättring av 
habitat kan även kompensera för de negativa effekterna jakten kan leda till, såsom ett 
underutnyttjande av livsmiljöerna, att arter måste flytta sig över större områden och 
använda mer av sin energi o.s.v.1316 Nedan undersöks därför om lagstiftningarna ställer 
krav på särskilda åtgärder med avseende på arternas habitat i samband med jakt.  

6.6.2.1 Viltvårdsåtgärder för förbättring av habitat  

Jaktlagen anger inga explicita krav på skyddsåtgärder för bevarandet av de habitat som 
viltarterna är beroende av. Däremot finns det generella viltvårdskravet, vilket innebär att 
åtgärder för skydd och stöd för viltet ska vidtas.1317 I förarbetena anges stödutfodring 
under besvärliga vintrar samt iordningsställande av viltåkrar och viltvatten som 
exempel.1318 Motiven anger vidare att åtgärder ska vidtas för att upprätta eller förbättra 
sådana habitat som viltarter är beroende av för sin överlevnad men att sådana åtgärder, 
på grund av begränsade resurser, bör sättas in där de är mest framgångsrika och rikta in 
sig på arter som i större utsträckning är beroende av förhållanden i landet.1319  

En begränsning när det gäller det positiva viltvårdskravet ur ett skyddsperspektiv är, 
som nämnts tidigare, även att kravet är begränsat till fastigheternas gränser.1320 Här 
skulle lagstiftningen om viltvårdsområden kunna ha en betydande funktion för 
bevarandet av lämpliga habitat inom en större del av artens utbredningsområde.1321

Lagen innehåller dock inga specifika krav på vilka åtgärder som viltvårdsområdena ska 
vidta vid förvaltningen av arterna och inte heller deras habitat. Det finns även en 
begränsning i skyldigheten att vidta åtgärder för att förbättra arters habitat eftersom 
åtgärderna inte avsevärt får försvåra pågående markanvändning inom berörd del av 
fastigheten.1322  
                                                
1314 Enligt motion 2005/06:MJ487, är förbättring och förvaltning av arters habitat en av de viktigaste 
förvaltningsåtgärderna.  
1315 Exempelvis kan återställandet av viktiga habitat leda till högre reproduktionsförmåga och 
livskraftigare populationer och därmed möjliggöra för större jaktuttag. Se kapitel 2.  
1316 I praktiken kommer behovet av skyddsåtgärder för habitaten bero på vilken art som jagas och behovet 
av åtgärder måste således avgöras från fall till fall. Exempelvis anses vård av ljunghedar vara en viktig 
viltvårdsåtgärd i samband med jakt på ripa medan vård av våtmarker och mossar anses viktig vid jakt på 
enkelbeckasiner.  
1317 Prop. 1986/87:58, s. 19.  
1318 Prop. 1986/87:58, s. 20, 27 och 68. Ett annat exempel är avsättande av mark (av marginell betydelse 
för skogs- och jordbruksproduktionen) för foderproduktion.  
1319 Prop. 1986/87:58, s. 34.  
1320 Arters behov av habitat följer som bekant inte alltid fastighetens gränser.  
1321 Lagen ger markägare och jakträttsinnehavare med fastigheter lämpliga för viltvård möjligheter till 
samarbete för att vidta åtgärder för stöd av viltet. Lagen har beskrivits tidigare i kapitlet. Se särskilt 
avsnitt 6.3.2.1 och 6.5.2.  Se även prop. 1979/80, s. 180 och prop. 1999/2000:73, s. 21. 
1322 30 § 2 st. VVL. Det finns inga ersättningsregler kopplade och åtgärder som försvårar pågående 
markanvändning skulle därmed inte vara förenliga med grundlagen (se 2 kap. 15 § RF). Se prop. 
1999/2000:73, s. 33.  
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Vidare finns ett skydd av arternas bon (och ägg) i jaktlagstiftningen, dock endast när 
arterna är fredade. Det är då förbjudet att skada bon (och ägg).1323 I förarbetena anges 
att bon inkluderar alla boplatser. Som exempel nämns bävern och den nödvändiga 
dammbyggnaden som behövs utöver bäverhyddan. Det innebär således att begreppet 
bon bör tolkas relativt vidsträckt. När jakt är tillåten upphör fredningen även av bon och 
ägg och därmed förbud att skada boplatserna (i jaktlagstiftningen).1324 Det finns 
däremot en allmän hänsynsregel som anger att var och en ”ska visa viltet hänsyn” och 
att idrottstävlingar och friluftsverksamhet ska genomföras så att ”viltet störs i så liten 
utsträckning som möjligt”.1325 Samma bestämmelser anger vidare ett förbud mot att 
ofreda och förfölja viltet i andra situationer än vid jakt (förbudet omfattar emellertid inte 
markägares rätt att vida lämpliga åtgärder mot viltskador, om skador inte kan motverkas 
på annat tillfredsställande sätt).1326 Förbudet mot att ofreda vilt (2 st.) är emellertid 
begränsad till medvetet hänsynslöst beteende (begreppet ofreda avser gälla just 
medvetna handlingar).1327 Ett krav på medvetenhet bör emellertid vara lägre än ett krav 
på avsiktligt hänsynslöst beteende, där syftet med agerandet i så fall är att störa. Med 
krav på medvetenhet kan syftet med agerandet vara något annat. Det följer även av 
straffbestämmelsen i 45 § 1 st. 1 p. JL att även grovt oaktsamt ofredande (eller 
förföljelse även i andra sammanhang än vid jakt) är straffsanktionerat.1328 Även om 
fredningen omfattar bon omfattar förmodligen hänsynsregeln endast sådant medvetet 
beteende som riktar sig mot viltet.1329

I detta avseende, men även vad gäller skyddet av habitat för andra arter än sådana som 
betecknas som vilt, är därmed det parallella fridlysningssystemet i 
artskyddsförordningen av betydelse. Genom detta system (se mer nedan) ges skydd för 
vissa särskilt känsliga områden, nämligen parnings- och rastplatser.1330 Förbudet gäller 
mot skada och förstörelse utan krav på att handlingen ska vara avsiktlig (skyddet är 
således starkare än skyddet mot åtgärder som riktas direkt mot de skyddade arterna). 
Förutom att komplettera reglerna i jaktlagstiftningen vad gäller tillämpningsobjekten 
(reglerna gäller även för andra arter än viltarter), utvidgar bestämmelsen även skyddet 
                                                
1323 Se avsnitt 6.3.1.  
1324 Exempelvis kan hundar ibland fastna i rävgrytet vid jakt på räv och behöva tas loss med traktor vilket 
naturligtvis skadar rävgrytet. En sådan skada är således inte förbjuden enligt jaktlagstiftningen när jakt på 
räv är tillåten trots att rävgrytet ofta utgör parnings- och uppfödningsplats.  
1325 5 § 1 st. JL. 
1326 5 § 2 st. JL. Även i miljöbalken finns en mer allmän hänsynsregel som anger att var och en ska visa 
hänsyn och varsamhet till naturen vid nyttjandet av allemansrätten eller vid annan vistelse i naturen (7 
kap. 1 § MB). Se om miljöbalkens hänsynsregel i Bengtsson (2001), s. 130-131. 
1327 Begreppet ”ofreda” valdes framför begreppet ”störa” i 2 st. med syfte att begränsa förbudet till 
medvetet hänsynslöst beteende. Motivet till begränsningen var att denna del av regeln 
straffsanktionerades. Se prop. 1986/87:58, s. 69. 
1328 Att även grov oaktsamhet är straffsanktionerat, och således inte bara handlingar med uppsåt, visar att 
syftet med åtgärden inte behöver vara att ofreda viltet.  
1329 I förarbetena anges endast att särskild hänsyn till viltet ska visas under djurens föryngringstid. Se 
prop. 1986/87:58, s. 27 och 69. Regeln som sagt inte heller för lämpliga åtgärder som vidtas av markägare 
i syfte att motverka skador av vilt. 5 § 2 st. JL. 
1330 Eftersom jaktlagstiftningens krav på att visa hänsyn till viltarters parnings- och rastplatser riktar sig 
mot arterna i sig bör istället artskyddsreglerna (d.v.s. 4 § 4 p. artskyddsförordningen) gälla när viltarterna 
inte befinner sig på platserna gäller istället när skydd har upprättats genom artskyddsförordningen. 
Begreppen fortplantingsplatser och viloplatser används synonymt i lagstiftningarna samt i rättspraxis. Se 
artskyddsförordning (2007:845) och habitatdirektivet. 
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av viltarters parnings- och rastplatser vid andra aktiviteter än jakt. Det är emellertid 
rimligt att reglerna i artskyddsförordningen även gäller i samband med jakt, exempelvis 
om skador på skyddade arters parnings- eller rastplats uppstår genom att sådana platser 
tillträds eller av annan anledning (och att detta därmed är förbjudet, även när skadan 
inte sker avsiktligt).  

Utöver dessa begränsade och preventiva skyddsregler samt det generella kravet på 
viltvårdsåtgärder, som dessutom saknar genomdrivandemekanismer, finns med andra 
ord inga rättsligt bindande krav på åtgärder för att skydda, förbättra eller återställa 
särskilt viktiga habitat i samband med jaktaktivitet i den nationella 
jaktlagstiftningen.1331 Jaktlagstiftningens betydelse är således begränsad i detta 
avseende. De regler som finns i artskyddsförordning kompletterar som sagt 
bestämmelserna i jaktlagstiftningen. Inte heller detta skydd innebär emellertid några 
positiva krav att vidta åtgärder, bestämmelsen syftar enbart till att förhindra skada.1332

Dessa regler beskrivs nedan eftersom de återfinns även i EU-rätten och på så vis kan bli 
tillämpliga även vid jakt.1333 Här föreligger som framgår nedan ytterligare ett exempel 
på att EU-rätten inte är genomförd fullt ut. 

6.6.2.2 Skyddsåtgärder för habitat för arter av unionsintresse 

EU-rätten får särskild betydelse när det gäller den ovan nämnda aspekten avseende 
artens behov av habitat inom hela sitt utbredningsområde och skulle därmed kunna 
utgöra viktiga instrument för genomförandet av skyddsåtgärder i samband med jakt 
oavsett var inom utbredningsområdet jakten sker (emellertid med direktivens 
tillämpningsområde som begränsning).1334 Direktivens artskyddsbestämmelser anger 
dock inga explicita krav på att viltvårdsåtgärder för att skydda arters habitat ska vidtas i 
samband med jakt (däremot finns krav på inrättande av skydd av områden för listade 
arter som tidigare nämnts).1335  

Det artskyddssystem som ska upprättas för arter av unionsintresse enligt 
habitatdirektivet inkluderar vidare endast krav på att införa ett skydd mot skada och 
förstörelse av arternas parnings- eller rastningsplatser och inga krav på att förbättra, 

                                                
1331 Se avsnitt 6.3.2.2.  
1332 Ytterligare en viktig fråga som dock inte behandlas här är att det saknas ersättningsregler till detta 
skyddssystem. Ett skydd mot pågående markanvändning, såsom skogs- eller jordbruk, för att skydda 
exempelvis en parningsplats som innebär att markanvändningen avsevärt försvåras kan då stå i konflikt 
med grundlagen (2 kap. 15 § RF).  
1333 Reglerna bygger på bestämmelserna i habitatdirektivet som anger att ett strikt skyddssystem för 
djurarter av unionsintresse enligt artikel 12(1d) omfattar förbud mot att skada eller förstöra 
parningsplatser eller rastplatser. Se nästa avsnitt.  
1334 Även bestämmelser i internationella konventioner, såsom Bern- och Bonnkonventionerna, kan ha 
betydelse, särskilt när det gäller arter som vandrar till länder utanför direktivens tillämpningsområde. 
Exempelvis får dessa konventioner särskild betydelse när det gäller arter som delas med Norge.  
1335 Dessa bestämmelser diskuteras emellertid inte i denna avhandling. 
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återställa eller vidta andra positiva åtgärder för skyddet av sådana platser.1336 Enligt EU-
domstolen innebär detta skydd en förpliktelse för medlemsstater att vidta åtgärder för att 
”fastställa och tillämpa ett effektivt system för strikt skydd” av parnings- och rastplatser 
för arter listade i bilaga 4 till direktivet.1337 Ett sådant strikt skydd innebär även en 
förpliktelse att vidta åtgärder av förebyggande karaktär (utöver förbud).1338 Dessa 
områden ges även ett starkare skydd än arterna i sig, eftersom rekvisitet avsiktligt
saknas (skyddet gäller emellertid endast för listade arters parnings- och 
rastningsplatser), vilket också har bekräftats genom domstolens praxis.1339 Vidare ska 
de möjligheter som ges till undantag enligt artikel 16 i direktivet tolkas restriktivt.1340

Åtgärder som skadar sådana habitat som arten är beroende av för sin överlevnad men 
som inte utgör en parnings- eller rastningsplats skyddas inte dock genom detta 
skyddssystem. 

Vad som anses utgöra en parnings- eller rastningsplats framgår dock inte av direktivet. 
Det är dessutom svårt att fastställa generella kriterier och definitioner för vad som avses 
med parnings- eller rastningsplats eftersom direktivet gäller för många olika artgrupper 
med olika behov.1341 Givet att sådana platser ges ett starkare skydd än arterna i sig bör 
det rimligen vara frågan om sådana platser som är signifikanta för arternas överlevnad. 
En ändamålsenlig tolkning av bestämmelsens räckvidd mot syftet med direktivet och 
med definitionen av en gynnsam bevarandestatus som vägledning bör innebära samma 
slutsats. I vägledningen till direktivet anges att bestämmelsen bör tolkas så att den syftar 
till att skydda ”den ekologiska funktionaliteten” som dessa platser ger upphov till.1342

Domstolen har även uttalat avseende skyddet av fågelarters bon att skyddet ska gälla 
utan begränsningar i tiden, särskilt eftersom arterna ofta återanvänder samma bon år 
efter år (se nedan). En analog tolkning innebär således att de parnings- eller 
rastningsplatser som omfattas av artikel 12 i habitatdirektivet ska skyddas under hela 

                                                
1336 Se artikel 12(1)(d) habitatdirektivet.  
1337 Se C-103/00, där domstolen slår fast att Grekland ej vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda 
sköldpaddan Caretta Carettas fortplantningsplatser på ön Zakynthos. Grekland dömdes även i mål C-
518/04 för att inte vidtagit tillräckligt med åtgärder för att skydda huggormen Vipera schweizeris
parnings- och rastplatser på ön Milos. Se även mål C-183/05.  
1338 Domstolen har bland annat i mål C-103/00 uttryckt att en minskning av antalet bon inte behöver visas 
för att skyddssystemet ska anses vara otillräckligt.  
1339 Det finns inte särskilt många rättsfall från EU-domstolen vad gäller tolkningen av artikel 12. Dock 
anges i C-6/04, p. 79 samt C-183/05, p. 47-49 att förbud enbart mot avsiktliga åtgärder inte är tillräckliga 
för att genomföra det krav som artikel 12(1)(d) i habitatdirektivet ställer upp. I mål C–98/03, 
Kommissionen mot Tyskland, p. 55 uttrycker domstolen att detta krav inte är oproportionerligt givet 
betydelsen av direktivet syfte, att skydda den biologiska mångfalden.  
1340 Se avsnitt 6.3.1.3 och C-60/05, p. 34.  
1341 I vägledningen till artikel 12 har dock Kommissionen tagit fram generella definitioner av dessa platser 
som framför allt syftar till att ge vägledning för mer artspecifika definitioner. Kommissionen tar dock 
även upp det viktiga faktum att kunskapen om många arter är begränsad och att det för vissa arter 
(exempelvis varg) dessutom saknas tydligt definierbara platser för fortplantning och/eller rastning. Ett 
annat exempel som tas upp är sköldpaddan Caretta Caretta för vilken fortplantningsplatserna ofta är 
kända (stränder) men där kunskap om artens rastplatser är ofullständig. Se Kommissionen (2007), s. 40-
41. 
1342 Kommissionen (2007), s. 40.  
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året, d.v.s. även under perioder då platserna inte används, i alla fall när platsen med 
sannolikhet kommer att återanvändas.1343  

Skyddssystemet som ska upprättas enligt fågeldirektivets artikel 5 inkluderar inte 
explicit krav på skydd av fågelarternas parnings- eller rastningsplatser.1344 Däremot 
omfattas fåglars bon (och ägg) mot avsiktlig förstörelse och skada (och även att föra 
bort bon är förbjudet) och enligt rättspraxis omfattas även häcknings-, vilo- och
övervintringsområden av bestämmelsen (skyddet gäller för alla fågelarter som omfattas 
av direktivet).1345 I rättspraxis anges vidare att det skyddssystem som ska upprättas för 
bon ska gälla utan begränsningar i tiden eftersom arter ofta återanvänder till samma bon 
år efter år.1346  

I fågeldirektivet finns också även de tidigare beskrivna kraven på att jakten ska bedrivas 
i enlighet med principerna om förnuftigt utnyttjande och en ekologiskt balanserad 
kontroll.1347 Principerna bör innebära att krav på åtgärder för arternas habitat kan ställas, 
åtminstone när jakten innebär en påverkan på arterna som kan motverkas genom sådana 
viltvårdsåtgärder.1348 I vägledningen till fågeldirektivet anges att ett förnuftigt 
utnyttjande inkluderar ett positivt krav på att vidta åtgärder till stöd för viltet, däribland 
åtgärder för att förbättra habitaten, såväl som att ta hänsyn till behoven hos de icke-
jaktbara arterna och hela de ekosystem där arterna finns.1349 Om jakten inte påverkar 
arterna eller ekosystemen utan ligger inom hållbara gränser och därmed kan ses som ett 
förnuftigt och balanserat ekologiskt nyttjande kan principerna i sig knappast innebära 
krav på positiva åtgärder för arternas habitat.  

Det finns även en koppling mellan åtgärder som påverkar arten, däribland jakt, och 
statusen på arternas habitat genom kravet på upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus.1350 Definitionen av en gynnsam bevarandestatus för en art kräver 
nämligen att artens naturliga utbredningsområde är, och sannolikt kommer att vara, 
stabilt och att det finns en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska 

                                                
1343 Kommissionen gör samma tolkning utifrån direktivets syfte. Kommissionen tar upp fladdermössens 
användning av grottor som exempel och anger att ”om en viss grotta används varje år av ett antal 
fladdermöss för deras vinterdvala… så bör funktionen hos denna grotta som övervintringsplats skyddas 
också under sommaren, så att fladdermössen kan använda den på nytt till vintern. Om å andra sidan en 
viss grotta bara används vid enstaka tillfällen för fortplantning eller vila så är det mycket sannolikt att 
platsen inte är berättigad att klassificeras som fortplantnings- eller viloplats.” Se Kommissionen (2007), s. 
40. 
1344 Här saknas således den överlappning som finns i habitatdirektivet.  
1345 Se C-507/04, p. 116 och 119-120. Se även mål C-252/85, där domstolen fastlår att avsiktliga 
störningar även kan omfatta åtgärder som utförs inom ”normal markanvändning” inom jordbruk, 
skogsbruk och fiske. För att undantag ska vara möjliga för sådana åtgärder krävs därför att rekvisiten i 
artikel 9 i direktivet är uppfyllda.  
1346 D.v.s. det skydd som ges av artikel 5(b) och 5(c). Se mål C-252/85, första klagomålet.  
1347 Se avsnitt 6.3.2.  
1348 Exempelvis kan förbättrande av habitat öka reproduktionstakten hos en population och därmed 
motverka den ökade dödligheten som uppstår genom jakt.  
1349 Kommissionen (2004), s. 19. Enligt vägledningen till fågeldirektivet kan jakt alltid antas ha en 
påverkan på arterna även om den är hållbar och stabil.  
1350 Begreppet har behandlats bland annat under avsnitt 6.3.2.4 och 6.4.3.3.  
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bibehållas på lång sikt.1351 Det innebär således att ett litet utbredningsområde eller en 
liten livsmiljö, eller en alltför stor minskning av området kan innebära att jakt på en art 
inte är tillåten, eftersom den då inte kan anses ha en gynnsam bevarandestatus. Om 
jakten inte innebär att upprätthållandet av artens bevarandestatus försvåras kan dock 
jakt vara tillåten även om en gynnsam bevarandestatus inte föreligger om det finns 
särskilda skyddsmotiv och det saknas alternativa lösningar.1352  

Det bör även här nämnas, även om dessa regler inte utgör föremål för analysen, att det 
parallella skyddssystemet om bevarandet av livsmiljöer som direktiven ställer upp även 
inbegriper positiva förpliktelser för medlemsstaterna som är mer långtgående än det 
ovan beskrivna skyddet. Enligt fågeldirektivet ska särskilda åtgärder vidtas för 
bevarandet av habitat för att säkerställa överlevnad och fortplantning för arter listade i 
bilaga 1 till direktivet samt vidta liknande åtgärder för migrerande arter som inte listas i 
bilaga 1.1353 När det gäller migrerande arter specificeras att åtgärder ska vidtas särskilt 
för att skydda häcknings- ruggnings- och övervintringsområden samt rastplatser längs 
fågelarternas flyttningsvägar.1354 Det anges även att sådana åtgärder särskilt ska vidtas 
för vissa artkategorier, nämligen arter som är utrotningshotade, känsliga för 
förändringar i livsmiljön, förkommer i små populationer eller har begränsad utbredning 
eller på annat sätt är beroende av habitat som kräver speciell uppmärksamhet.1355 Här 
gäller vidare enligt domstolens rättspraxis att det finns en direkt koppling mellan arten 
och skyddet av artens habitat, även då området inte är rättsligt skyddat.1356 Enligt 
habitatdirektivet ska särskilda bevarandeområden upprättas för arter listade i bilaga 2 
och nödvändiga åtgärder för att förhindra försämring av habitaten vidtas.1357  

Sambandet mellan arter och arternas habitat, när det gäller medlemsstaternas ansvar för 
bevarandet, förstärks även av det s.k. miljöansvarsdirektivet.1358 Här anges att de arter 
som omfattas av skyddssystemen i fågel- och habitatdirektiven ska skyddas, men även 
deras habitat, inbegripet sådana habitat som inte är utpekade (d.v.s. även sådana habitat 
som inte omfattas av områdesskyddet).1359 Detta direktiv förstärker således det skydd 
som ges av fågel- och habitatdirektiven och bidrar med ett ökat ekosystemperspektiv 
genom att skyddet följer arten och inte de geografiska gränser som områdesskydden 

                                                
1351 Se avsnitt 6.4.3.3 samt artikel 1(i) i habitatdirektivet.  
1352 Se mål C-342/05, p. 29. Undantagsbestämmelserna finns i artikel 16 i habitatdirektivet och artikel 9 i 
fågeldirektivet. Bestämmelsen ska dock tolkas restriktivt enligt EU-domstolen. Se mer om detta under 
avsnitt 6.3.1.  
1353 Se artikel 4.  
1354 Artikel 4(2).  
1355 Artikel 4(1)(a-d).  
1356 Endast förekomsten av en art som listas i bilaga 1, för vilken ett särskilt bevarande område borde ha 
upprättats, är tillräcklig för att skyddet ska inträda. Se C-355/90, Kommissionen mot Spanien och C-
374/98. När områden väl har skyddats omfattas de av habitatdirektivets bestämmelser enligt artikel 7 i 
direktivet. När medlemsstater ej pekat ut området, men borde ha gjort så, omfattas området dock av 
fågeldirektivets bestämmelser (artikel 4(4) enligt mål C-374/98. 
1357 Se artikel 4 och 6. Dessa skyddssystem finns som sagt väl beskrivna i den juridiska doktrinen.  
1358 Se direktiv 2004/35/EG. I betänkandet inför Sveriges genomförande uttrycks även att en skada på ett 
habitat är att betrakta som en skada på en art (och vice versa). Se SOU 2006:39, s. 82.  
1359 Se artikel 2, 3a och b i direktiv 2004/35/EG.   
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innebär.1360 När det gäller den geografiska bedömningen av skada finns dock en skillnad 
genom att bevarandestatusen för en art (eller livsmiljö) kan bedömas utifrån olika 
geografiska utgångspunkter, antingen utifrån medlemsstaternas samlade europeiska 
territorium, utifrån en medlemsstats territorium eller utifrån artens (eller livsmiljöns) 
naturliga utbredningsområde.1361 En begränsning i miljöansvarsdirektivets skydd i 
jämförelse med det som fågel- och habitatdirektiven ställer upp är även att det syftar till 
att reglera ”skador som har betydande negativa effekter”, vilket innebär att skada ska 
kunna konstateras.1362 Fågel- och habitatdirektiven syftar även till att undvika skador 
och ger därmed ger ett mer omfattande skydd (”kan påverka”). 

6.6.3 Jakt i särskilt känsliga områden 

Jakt kan som sagt ge större negativa effekter på den beskattade arten när den sker inom 
vissa områden än inom andra. Ett exempel från den svenska faunan är den svenska 
Fjällgåsen som utrotats genom jakt (under slutet av föregående sekel), framför allt p.g.a. 
av att jakten ägde rum på artens övervintringsplatser.1363 Arten har återinplanterats men 
är fortfarande akut hotad, inte minst genom jakt under artens flyttningsväg 
söderöver.1364 Av den anledningen kan det finnas behov av förbud eller särskilda 
restriktioner mot jakt inom sådana områden eller av införandet av jaktfria zoner i 
anslutning till områden där jakt bedrivs. Det kan även vara olämpligt att bedriva jakt i 
vissa områden där koncentrationen av andra arter är hög eller arterna inom dessa 
områden är särskilt känsliga för olika typer av störningar även om den beskattade arten i 
sig inte påverkas av jakten inom detta område.1365 Nedan undersöks huruvida 
lagstiftningarna anger begränsningar i rätten att utöva jakt inom olika typer av områden.  

6.6.3.1 Inskränkningar i jakträtten inom skyddade områden 

Områdesskydd reglerar typiskt sett vad som är otillåtet inom ett visst geografiskt 
område med syfte att skydda vissa naturvärden inom detta.1366 De allmänna 

                                                
1360 Se även C-374/98 som visar att förekomsten av en art är tillräcklig för att skydd av området ska 
inträda, d.v.s. trots att ett område inte blivit utpekat, i de fall området borde ha klassificerats som särskilt 
skyddsområde. Här gör domstolen även en bokstavs- och ändamålstolkning av artikel 7 i habitatdirektivet 
och anger att området omfattas av det skyddssystem som ska upprättas enligt artikel 4(4) i fågeldirektivet 
eftersom medlemsstaten inte hade upprättat ett skydd av området. Se Krämer (2003), s. 313. 
1361 Se artikel 2(4)(a) och 2(4)(b) direktiv 2004/35/EG. I betänkandet inför genomförandet av direktivet i 
svensk anges att om en bedömning av en arts bevarandestatus ska göras inom ett lands gränser bör 
minskningen (i utbredning eller antal) ses i förhållande till dess totala antal och utbredningsområde.
1362 Syftet med direktivet är dock även att förebygga, se artikel 1.  
1363 Se Zwerggans e.V. (2008) och Länsstyrelsen i Norrbotten (2008).   
1364 Jakten sker framför allt under flyttning genom i Ryssland, Ukraina och Azerbaijan.  
1365 Exempelvis har andjakt visats störa rastande vadarfåglar enligt SOF (2003).  
1366 Även andra värden än naturvärden kan vara föremål för skyddet. Exempelvis kan områden skyddas 
för att bevara kultur- eller rekreationsvärden. Ibland kan dessutom konflikter mellan olika skyddsvärden 
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hänsynsreglerna och hushållningsbestämmelserna kompletterar inte enbart skyddet 
inom området utan kan även innebära att den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd utanför ett skyddat område ska iaktta hänsyn och försiktighet så att skada inte 
uppkommer på de värden som området avser skydda.1367 Det finns olika typer av 
områdesskydd med olika syften och med varierande styrka och effektivitet. En del av 
områdesskyddet kan innebära ändrade förutsättningar för jaktuttag. Huruvida jaktuttaget 
påverkas eller inte beror på hur föreskrifterna för det skyddade området utformas, vilka i 
sin tur styrs av vilket syfte området har samt regler om ersättning och 
intresseavvägningar.1368

De områdesskydd som framför allt kan innebära förändrade förutsättningar för jaktuttag 
är nationalpark, naturreservat och särskilda skydds- och bevarandeområden.1369

Nationalpark syftar till att bevara ett större sammanhängande område av viss 
landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.1370 Friluftslivets 
intressen kan endast tillgodoses om bevarandesyftet inte åsidosätts.1371 Eftersom staten 
äger marken inom nationalpark har staten som huvudregel jakträtten inom det skyddade 
området. Jakträtten kan dock upplåtas.1372 När jakträtten har upplåtits gäller de 
föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket i samråd med länsstyrelsen.1373 Vilka 
begränsningar som gäller vad avser rätten att bedriva jakt kan således se olika ut i olika 
nationalparker. Enligt de principer som Naturvårdsverket utvecklat ska syftet med 
skyddet vara styrande vid utformandet av föreskrifterna.1374 Om syftet med området är 
att skydda arters reproduktionsområden eller andra habitat och jakt inom ett sådant 
känsligt område innebär negativ påverkan på arten kan således jakten inskränkas eller 
hindras med föreskrifter.  

                                                                                                                                              
uppstå, exempelvis främjandet av friluftslivet och bevarandet av den biologiska mångfalden. Se 
exempelvis syftet med naturreservat.  
1367 Se särskilt 2 kap. 3 § och 3 kap. 6 § MB samt Prop. 1997/98:45, del 2, s. 70.  
1368 Dessa beskrivs kortfattat nedan. Särskilda bestämmelser gäller om samernas rätt att jaga. Se 10 § JL 
och rennäringslagen. Dessa regler beskrivs inte här.  
1369 Biotopskyddsområden (för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda) 
omfattar endast mindre mark- och vattenområde. Inom dessa får dock inte verksamhet eller vidtas 
åtgärder som kan skada naturmiljön bedrivas.  
1370 Naturvårdsverket beslutar om skötsel och föreslår nya parker. Beslut om inrättande fattas av 
riksdagen. Endast mark- eller vattenområden som ägs av staten får ingå i nationalparker. Bildande av 
nationalpark måste därmed ofta föregås av fastighetsköp och skyddet kan därmed bli kostsamt att inrätta 
(vilket innebär en risk att skyddet uteblir p.g.a. begränsade resurser). Om inte frivilligt förvärv går att 
genomföra finns möjlighet för staten att tillgripa expropriation enligt 2 kap. 9 § expropriationslagen.  
1371 Se förarbetena till MB (Prop. 1997/98:45, del 2, s. 69 med hänvisning till förarbenta till 1952 år 
naturskyddslag samt 1964 års naturvårdslag).  
1372 Bestämmelser om upplåtelse av nyttjanderätt till jakt finns framförallt i jaktlagen. Dock gäller även 
reglerna i 7-8 kap. jordabalken, lag om viltvårdsområden och rennäringslagen. Upplåtelse av rätt att jaga 
är en partiell nyttjanderätt vilket innebär att fastighetsägaren förfogar över marken men inte över jakten. 
Jordbruksarrendator har nyttjanderätt till jakt om inte annat avtalats (10 § JL). Förutom vid upplåten 
nyttjanderätt till jakt i samband med jordbruksarrende gäller att nyttjanderätt till jakt inte får överlåtas 
eller upplåtas utan fastighetsägarens medgivande. För upplåtelser ovan odlingsgränsen mark som ”står 
under statens omedelbara disposition” samt på renbetesfjällen i Jämtlands län får nyttjanderätt upplåtas 
endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. 32 § rennäringslagen (1971:437).  
1373 Nationalparksförordningen (1987:938) anger syftet med och geografiska gränser för nationalparkerna 
samt hur vård och förvaltning av nationalparkerna är beskaffad. Eventuella undantag från föreskrifterna 
prövas av respektive länsstyrelse. 
1374 Naturvårdsverket (2008), s. 46. Principerna är dock framför allt av civilrättslig karaktär.  
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Ett mark- eller vattenområde kan förklaras som naturreservat med syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer, tillgodose behov för friluftslivet, skydda samt återställa eller nyskapa 
livsmiljöer för skyddsvärda arter.1375 Beslut om reservatsbildning fattas av länsstyrelse 
eller kommun som även meddelar föreskrifter för reservatet.1376 Beslut om reservat kan 
innebära inskränkningar i rätten till jakt och annan mark- och vattenanvändning. En 
inskränkning kan även innebära att tillträde för området förbjuds under hela eller delar 
av året.1377 Även här får således föreskrifterna betydelse för regleringen av jaktuttaget. 
Enligt Naturvårdsverkets egna riktlinjer för utformandet av föreskrifter ska syftet med 
naturreservatet vara avgörande för om jakt ska tillåtas eller inte.1378 Om området är 
betydelsefullt för djurlivet och jakt påtagligt kan försämra detta värde är det rimligt att 
inskränkningar i jakten genomförs genom förbud eller anpassning av jakten med hänsyn 
till vilka arter som får jagas och/ eller begränsningar i när och var arterna får jagas.1379

I miljöbalken har även de EU-rättsliga reglerna om särskilda skydds- och 
bevarandeområden som nämnts kortfattat ovan införts.1380 Skyddet kan, att döma av 
lagtexten, innebära inskränkningar i jakten eftersom alla åtgärder och verksamheter 
(som omfattas av miljöbalken) som påverkar de arter och livsmiljöer området avser 
skydda på ett betydande sätt kräver tillstånd.1381 Tillstånd får nämligen inte lämnas om 
de arter som ska skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra 
bevarandet av arterna i området.1382 Vid bedömning ska även påverkan av andra 
pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inkluderas.1383 En bedömning av 
huruvida jakten påverkar arterna på ett betydande sätt eller inte måste avgöras från fall 
till fall och med utgångspunkt i syftet med skyddet, d.v.s. att upprätthålla en gynnsam 

                                                
1375 Naturreservat kan omfatta såväl privat mark som mark i allmän ägo. Det kan således innebära att 
mark måste köpas eller att markägare ska betalas intrångsersättning.  
1376 Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet 
med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut om detta.  
1377 7 kap. 5 § 2 st. MB.  
1378 Naturvårdsverket (2008), s. 45-46.  
1379 Naturvårdsverket (2008), s. 45-46.  
1380 Kraven härstammar således från fågel- och habitatdirektiven. Det finns även en omfattande rättspraxis 
utvecklad av EU-domstolen, särskilt när det gäller fågeldirektivet, som specificerar rättsläget. Någon 
ingående beskrivning av detta skyddssystem görs inte här eftersom det ligger utanför syftet. Dessutom 
finns det väl beskrivet i den juridiska doktrinen. Se bland annat Darpö (2007), Krämer (2003), s. 175-198, 
de Sadeleer (2005), s. 363-364, (2008), s. 188-189 och (2004), s. 481-568 m.fl.  
1381 Här antas att jakt kan omfattas av begreppen åtgärd och verksamhet. Huruvida jakt omfattas av 
begreppen ”plan och projekt” som används i habitatdirektivet är dock inte helt klart (det finns ingen 
definition av  planer och projekt i habitatdirektivet). Domstolen har dock tolkat begreppen extensivt i 
rättsfallet C-127/02, Waddenzee, p. 25-29 (målet gällde hjärtmusselfiske som ansågs omfattas av 
begreppet projekt). Domstolen tillämpade definitionen som används i Rådets direktiv 85/337/EEG av den 
27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, s. 
40; svensk specialutgåva, område 15, volym 6, s. 226) där projekt även inbegriper ”andra ingrepp i den 
naturliga omgivningen och i landskapet, inklusive mineralutvinning”. Om jakt inte faller in under 
begreppet plan eller projekt gäller inte tillståndskravet enligt artikel 6(3) för jakt. Se om Sveriges 
genomförande av dessa bestämmelser i Darpö (2007). 
1382 7 kap. 28b § 2 p. MB. Detsamma gäller för livsmiljöer enligt 1 p. Dock finns undantag för 
tillståndskravet för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för 
skötseln eller förvaltningen av området enligt 7 kap. 28a § 2 st. MB. 
1383 7 kap. 28 b § 1 st. MB.  
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bevarandestatus för den berörda arten.1384 Exempelvis bör ett jaktuttag som leder till en 
långsiktig minskning av populationen vara en betydande påverkan som innebär att jakt 
är otillåten. Det finns dock möjligheter till undantag, dock inte för utövande av jakt som 
ett rekreationsintresse.1385 Dessutom kan jakten hindras även om der sker utanför det 
skyddade området om jakten innebär en betydande negativ påverkan på de arter eller 
livsmiljöer som skyddet upprättats för.1386 Däremot gäller skyddet direkt enbart för de 
arter området har upprättats för.1387 Andra arter som nyttjar samma livsmiljöer kan 
naturligtvis dra nytta av detta skydd om det är så att skada på den skyddade artens 
livsmiljö innebär att tillstånd inte meddelas. 

I miljöbalken finns även ett generellt biotopskydd som gäller vid havet och vid insjöar 
och vattendrag, s.k. strandskydd.1388 Detta gäller land- och vattenområdet intill 100 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd som huvudregel med syftet att 
bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet.1389 Inom strandskyddsområdet får inte åtgärder 
vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.1390

Bestämmelsen tar sikte på arternas livsmiljö, syftet med bestämmelsen är att ”bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten”, och bör därmed framför 
allt gälla för åtgärder som skadar dessa.1391 Även om motiven inte uttrycker att 
bestämmelsen omfattar jakt bör dock även skador på arternas livsmiljöer (exempelvis 
genom själva tillträdet i området) som uppstår i samband med jakt inom 
strandskyddsområdet som huvudregel var förbjuden.1392 Även om ”livsvillkor” kan 
anses omfatta andra aspekter än arternas livsmiljö är det emellertid inte troligt att regeln 
skulle vara tillämplig på jakt som innebär att arterna i sig påverkas negativt (exempelvis 
att jakten är så omfattande att populationsnivån underskrider miniminivåerna för vad 

                                                
1384 Vad som avses med betydande påverkan har utvecklats av EU-domstolen och även diskuterats i 
förarbetena till införandet av bestämmelserna i miljöbalken. Där anges att det är störningens intensitet, 
varaktighet och frekvens som ska ligga till grund för huruvida bedömningen är betydande eller inte. Se 
prop. 2000/01:111 s. 68.  
1385 Undantag kan meddelas om det saknas alternativa lösningar och verksamheten/åtgärden måste 
genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och kompensationsåtgärder för 
förlorade miljövärden vidtas. Ett sådant beslut om tillstånd kräver regeringens tillåtelse. 7 kap. 29 § MB. 
Se även de mer restrikta kraven för undantag vid förekomsten av prioriterade arter och/eller livsmiljöer i 
20 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken.
1386 Här föreligger dock en skillnad mellan fågel- och habitatdirektivet när det gäller att förhindra negativ 
påverkan. I fågeldirektivet gäller starkare krav inom området (ska) än utanför (ska sträva efter). I 
habitatdirektivet ska åtgärder vidtas oavsett om påverkan sker inom eller utanför området. Se artikel 4(4) i 
fågeldirektivet och artikel 6(2) i habitatdirektivet. Eftersom direktiven utgör minimidirektiv är det 
svenska genomförandet i överensstämmelse (d.v.s. att det högre kravet även gäller för fågelarter enligt 
nationell rätt).  
1387 D.v.s. arter listade i bilaga 2 till habitatdirektivet samt fågelarter listade i bilaga 1 till fågeldirektivet.   
1388 7 kap. 13-18h §§ MB.  
1389 7 kap. 14 § 1 st. MB. Området får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för 
att tillgodose något av strandskyddets syften (7 kap. 14 § 2 st. MB). Detta gäller omedelbart, även om det 
överklagas (7 kap. 14 § 3 st. MB). 
1390 7 kap. 15 § 4 p. MB.  
1391 7 kap. 13 § 2 st. 2 p. MB. 
1392 I 7 kap. 16 § MB finns undantag. Åtgärder m.m. (som inte avser bostadsändamål) som behövs för 
jordbruk, fiske, skogsbruket eller renskötseln som för sin funktion måste vidtas inom området är 
undantagna (7 kap. 16 § 1 p. MB). 
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som kan anses långsiktigt hållbart) om livsmiljöerna inom området inte påverkas 
negativt.1393 Det kan även tilläggas att det inom strandskyddsområdet inte heller får 
uppföras nya byggnader, byggnaders användning får inte heller ändras och inte heller 
andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar allmänheten från att beträda 
området.1394 Detta innebär med andra ord att reglerna kan hindra att olika typer av 
anläggningar och byggnader för jakt (exempelvis jakttorn eller jaktstugor) kan hindras. 
Det finns vidare även möjligheter att avsätta områden som djur- och 
växtskyddsområden för att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter. 
Inom sådana områden kan rätten till jakt men även fiske och tillträde begränsas.1395  

6.6.3.2 Våtmarksområden  

Ytterligare områden som ska beredas särskilt skydd och som kan påverka rätten att 
bedriva jakt är våtmarksområden. I fågeldirektivet anges att särskild vikt ska läggas vid 
skyddet av våtmarker, särskilt sådana av internationell betydelse, vid åtgärder för 
bevarandet av livsmiljöer för migrerande fågelarter med syfte att uppfylla kraven i 
Ramsarkonventionen (eller den s.k. våtmarkskonventionen).1396 Motivet till att 
våtmarker åtnjuter ett särskilt rättsligt skydd är att sådana områden ofta utgör viktiga 
habitat, särskilt för fåglar, och innehåller en hög koncentration av arter. Aktiviteter, 
såsom jakt, inom dessa områden kan således få betydande negativa konsekvenser för 
den biologiska mångfalden. Det är en anledning till att jaktfria zoner ska införas 
omkring områden listade i våtmarkskonventionen.1397 Detta krav återfinns inte i 
jaktlagstiftningen. När jakt bedrivs inom våtmarksområden finns dock förbud mot 
användandet av blyhagel, eftersom användning av bly innebär särskilt stora risker för 
förgiftning av arterna inom sådana områden.1398 I direktiven finns dock inga explicita 
förbud mot användning av blyammunition men användningen kan falla in under de 
generella förbuden och därmed vara otillåten inom områden som ska skyddas enligt 
direktiven.  

                                                
1393 Syftet med dessa förbud är med andra ord att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden (7 kap. 13 § 2 st. 1 p. MB).  
1394 Inte heller grävningsarbeten och dyl. får vidtas. 7 kap. 15 § 1-3 p. MB. 
1395 I övrigt råder inga inskränkningar av rätten att bruka mark eller vatten.  
1396 Se artikel 4(2) i fågeldirektivet samt 1971 års konvention angående våtmarker av internationell 
betydelse i synnerhet som livsmiljö för våtmarksfåglar som anger att våtmarksområden ska skyddas. Se 
särskilt artiklarna 2 och 3 i konventionen.  
1397 Jakt på våtmarksarter har dock även visat sig bidra positivt även till att bevarandet av själva 
våtmarken så länge som jakten sker inom hållbara gränser och med vissa metoder och medel. Se 
Kommissionen (1995), Förnuftigt nyttjande och bevarande av våtmarker, KOM (95) 189, 29.5.1995.  
1398 Förbud gäller även i grunda delar av öppet vatten samt vid skytte som inte är att räkna som jakt (med 
vissa undantag). Se 14a-d §§, förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Det totalförbud som avsågs införas 1 januari 2008 
uteblev. 
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6.6.4 Analys  

I såväl svensk rätt som i EU-rätt tillämpas skydd av områden och livsmiljöer som ett 
instrument för att skydda såväl arter som deras habitat.1399 Sådana skydd kan även vara 
mycket effektiva för att uppnå bevarande av såväl arter, ekosystemfunktioner, habitat 
eller andra ekologiska värden som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden. 
Som ovan beskrivits varierar dock dessa instruments styrka och förutsätter i många fall 
utformandet av effektiva föreskrifter, vilket i praktiken kan vara svårt att genomdriva 
p.g.a. motstridiga intressen eller brist på finansiella resurser för ersättning till 
markägare.1400 Dessutom blir skyddet i hög grad beroende av myndigheters 
ambitionsnivå och möjligheter att bedriva tillsyn, uppdatera föreskrifter, förhandla med 
markägare om ersättning o.s.v. Dessutom kan områdesskydden vara otillräckliga när 
behovet av skyddade habitat är sporadiskt förekommande eller utspritt över stora 
områden.1401 Rättsliga krav i samband med jakt (eller annan resursanvändning) kan 
därför vara av stor vikt för att uppnå ett effektivare skydd av arters habitat och därmed 
bevarandet av arterna och den biologiska mångfalden i sin helhet. Att exempelvis 
förbjuda eller begränsa jakt inom vissa områden som utgör särskilt känsliga habitat för 
arterna eller att införa jaktfria zoner i anslutning till områden där jakt bedrivs kan vara 
sådana rättsliga kompletterande åtgärder.1402 Analysen har dock visat att sådana krav 
inte är särskilt långtgående vare sig i den nationella rätten eller i EU-rätten. Skyddet av 
parnings-, rast- och övervintringsplatser m.m. som ska upprättas för skyddade arter 
gäller som sagt enbart för att förhindra skada och förstörelse, inte att återställa eller 
förbättra kvaliteten av habitaten. Det viltvårdskrav som gäller vid jakt inkluderar inte 
heller explicita krav på skyddsåtgärder för viktiga habitat. Dessa faktorer i kombination 
med att det saknas sanktioner mot markägare och/eller jakträttsinnehavare som inte 
vidtar nödvändiga viltvårdsåtgärder innebär att reglernas betydelse för bevarandet av 
nödvändiga habitat är mycket begränsad.  

                                                
1399 Det EU-rättsliga systemet för skydd av områden har även utvecklats genom EU-domstolens 
rättspraxis.  
1400 Det är således föreskrifternas utformning som avgör huruvida jaktuttaget påverkas eller inte, vilka i 
sin tur styrs av syftet med området samt regler om ersättning samt intresseavvägningar.  
1401 Som ovan beskrivits innebär emellertid artskyddsreglerna ett visst skydd av arters habitat (parnings-
och rastplatser), vilka dessutom ges ett starkare skydd än skyddet mot åtgärder som riktas direkt mot 
arterna. Som nämnts tidigare finns ett mer långtgående ekosystematiskt perspektiv i den amerikanska 
Endangered Species Act som innebär att skydd av arters habitat följer arten. Ett sådant system kan dock, 
som diskuteras närmare i kapitel 8, vara problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom arter 
migrerar och det kan vara svårt att i förväg säga vilka habitat som kan behöva skyddas. Se exempelvis det 
amerikanska rättsfallet Tennessee Valley Authority v. Hill (Endangered Species Act).  
1402 Enligt SOF (2003), bör jakten alltid regleras så att det finns jaktfria zoner i anslutning till områden där 
jakt bedrivs. Forskning visar dock att just jaktfria zoner endast kan utgöra komplement och inte alternativ 
till skydd av områden. Se kapitel 2.  
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6.6.5 Läsanvisning för fortsatt framställning   

Detta avsnitt har avsett att analysera hur långtgående förpliktelser lagstiftningen ger 
upphov till avseende skyddet av arters habitat i samband med jakt samt huruvida olika 
typer av skyddade områden förändrar förutsättningar för jakt. Slutsatserna av analysen i 
detta kapitel samt de föregående avsnitten summeras i nästa kapitel. Kapitel 6 avser att 
översiktligt diskutera hur ekologiska kriterier som varit föremål för analysen i detta 
kapitel avspeglas och framför allt inte avspeglas i rätten. Dessutom lyfts vissa brister 
avseende EU-rättens genomförande i den nationella rätten fram.  

6.7 Rättsliga förutsättningar för adaptiv viltplanering

6.7.1 Inledning 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av hur ansvar för beslutsfattande vad gäller jakt 
och viltvård är fördelat mellan olika myndigheter och administrativa nivåer.1403 Därefter 
beskrivs och analyseras den administrativa utformningen utifrån vissa teoretiska 
antaganden om hur rätten bör utformas för genomförandet av komplexa och dynamiska 
miljömål (dessa teoretiska utgångspunkter har beskrivits i kapitel 3). Detta innebär att 
det är de rättsliga förutsättningarna för en ekosystematisk och adaptiv rättslig reglering 
och planering som är i fokus för analysen. Mer konkret innebär detta bland annat att 
rättsliga förutsättningarna för genomförandet av biologisk mångfald genom 
viltförvaltningsplaner samt de rättsliga förutsättningarna för återkoppling mellan 
miljömål, resultat och regler analyseras.1404 Exempelvis analyseras huruvida rätten 
innehåller funktioner som säkerställer övervakning av miljötillståndet, inkorporering av 
relevant ekologisk kunskap i beslutsfattandet samt en återkoppling som innebär att 
regler och beslut anpassas när mål inte uppnås. Eftersom frågor om deltagande och rätt 
att överklaga jaktbeslut ligger nära kopplat till dessa berörs även detta kortfattat (även 
om syftet inte är att beskriva detta djupare).   

                                                
1403 Förhållandet mellan EU-rätten och den nationella nivån har beskrivits tidigare i detta kapitel och tas 
därför inte upp här.  
1404 Som beskrivits i kapitel 3 kan regionala anpassningar vara nödvändig för genomförandet av komplexa 
och dynamiska miljömål. Exempelvis kan arters gynnsamma bevarandestatus se olika ut inom olika 
områden och därmed också behovet av åtgärder. Dessutom finns teoretiska antaganden om att ökad 
regionalisering skapar legitimitet och högre efterlevnad. I detta avsnitt analyseras emellertid huruvida 
regionaliseringen främjar eller äventyrar genomförandet av mångfaldsmålet. 
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6.7.2 Viltförvaltningens ansvarsfördelning  

6.7.2.1 Översiktligt om nationella och regionala 
naturvårdsmyndigheter1405

Som beskrivits tidigare är Naturvårdsverket den centrala förvaltningsmyndigheten på 
miljö- och naturresursområdet och verket ska arbeta för att främja hållbar utveckling.1406

Eftersom jakt och viltvård, av lagstiftaren, betraktas som en del av den allmänna 
naturvården har verket även utsetts som förvaltningsmyndighet för frågor kring jakt och 
viltvård på den nationella nivån.1407 Naturvårdsverket är således centralt ansvarig för 
förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar men även för en mängd andra miljöfrågor 
(däribland bevarandet av biologisk mångfald).1408 Vad ansvaret innebär och i vilka 
avseenden delegering av ansvar kan ske bestäms av lag.1409 Sådan delegering kan ske 
till länsstyrelserna som har det övergripande ansvaret för förvaltning på den regionala 
nivån (inom länet).1410 Av länsstyrelseinstruktionsförordningen framgår bland annat att 
länsstyrelserna har ansvar för naturvård, miljöskydd och djurskydd i länet samt 
genomförandet av riksdagens miljökvalitetsmål.1411 Vissa län har särskilda uppgifter 
(bland annat vad gäller rennäring och fjällförvaltning).1412 Inom varje länsstyrelse finns 
vidare en miljöprövningsdelegation som ska pröva vissa ärenden enligt miljöbalken.1413

Länsstyrelserna är emellertid inte renodlade naturvårdsmyndigheter utan har ett mycket 
brett ansvar vad gäller förvaltningen inom länet som inrymmer all slags statlig 
förvaltning (så länge inte annan myndighet har givits ansvar). Av instruktionen framgår 
att länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorövergripande 
och ”samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser”.1414

                                                
1405 För en utförlig beskrivning se exempelvis Cinque (2008), särskilt s. 35-39.  
1406 Naturvårdsverkets ansvar styrs av reglerna i förordning (2007:1052) med instruktion för 
Naturvårdsverket. Där anges bland annat att verket ska vara ”pådrivande och samlande i miljöarbetet”, 1 
§. Vidare anges i 1 § att verkets arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i 
den ekologiska dimensionen och att de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt samt strategierna för 
att nå målen ska vara vägledande i arbetet. 
1407 Se 3 § p. 17 Naturvårdsinstruktionsförordningen (”ansvara för frågor om jakt och vilt enligt 
jaktlagstiftningen”).   
1408 Givet de krav som fastställs i 1 § (se not ovan) ska verket säkerställa ett bevarande och hållbart 
nyttjande av alla viltarter.  
1409 Vilka ansvarsområden Naturvårdsverket har och när rätten att decentralisera beslutsfattandet finns 
beskrivs, i den mån det är av intresse för denna avhandlings syften, framför allt i den följande texten. I 
viss mån framgår det även av den föregående analysen i detta kapitel.   
1410 Länsstyrelserna är även ansvariga för förvaltningen inom länet i den utsträckning inte någon annan 
myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. Se 1 § förordning (2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion. Ytterligare en statlig myndighet med förvaltaransvar för viltarter är sametinget 
(som även är ett folkvalt samiskt parlament). Kommunen är ansvarig för den allmänna naturvården på 
kommunal nivå (miljönämnden). 
1411 Se 3 § p. 9 och 5 § 1 st. p. 8 länsstyrelseinstruktionsförordningen. Enligt 5 § 2 st. ska länsstyrelsen 
även samråda med miljömålsrådet (inom naturvårdsverket) när det gäller miljömålsarbetet. Det finns ett 
explicit ansvar för fiske (3 § p. 11), men ej för jakt. 
1412 Se 6 § länsstyrelseinstruktionsförordningen. 
1413 Se 16-21 §§ länsstyrelseinstruktionsförordningen. 
1414 2 § 2 st. länsstyrelseinstruktionsförordningen. 
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6.7.2.2 Viltförvaltningsdelegationer 

Inom varje länsstyrelse finns, sedan de senast förändringarna i jaktlagstiftningen, s.k. 
viltförvaltningsdelegationer.1415 En sådan ska upprättas inom varje länsstyrelse.1416 Det 
övergripande syftet med viltförvaltningsdelegationerna är att skapa samverkan i frågor 
som rör viltförvaltningen i länet.1417 I förarbetena till den nya rovdjursförvaltningen 
uttrycks att syftet är att skapa ”acceptans för rovdjuren och åstadkomma ett reellt 
regionalt ansvar och lokalt inflytande över rovdjursförvaltningen.”1418 Vidare uttrycks 
att ”det regionala ansvaret för förvaltning av rovdjur och annat vilt behöver stärkas och 
det lokala inflytandet över förvaltningen bör öka”.1419 Av denna anledning har 
delegationerna tilldelats ansvaret att bland annat besluta om övergripande riktlinjer för 
viltförvaltningen inom länet.1420 Dessutom ska delegationerna inom länet besluta om 
övergripande riktlinjer för skötsel av älgstam och i förekommande fall hjort- och 
vildsvinsstammar samt licens- och skyddsjakt.1421 Delegationen ska med andra ord inte 
besluta om jakt, inte heller skydds- och licensjakt, i det enskilda fallet. Däremot ska 
delegationen pröva frågor om godkännande av förslag på miniminivåer för björn och lo 
och inriktningen för förekomsten av varg och järv samt den rovdjursförvaltningsplan 
som ska upprättas för länet (av länsstyrelsen).1422  

Att viltförvaltningsdelegationen ansvar gäller för allt vilt (och inte enbart rovdjuren) är 
viktigt från ett ekosystemperspektiv. Det uttrycks vidare i förarbetena att riktlinjerna ska 
bygga på ”helhetsbedömningar av det komplexa samspelet mellan rovdjur och 
bytesdjur” (men även med hänsyn till näringsverksamhet).1423 Även om detta är relativt 
snävt eftersom det endast är samspelet mellan rovdjuren och deras bytesdjur som nämns 
(exempelvis nämns inte ekosystematiska funktioner eller processer), visar detta ändock 
på ett mer långtgående ekosystemtänkande än vad som uttrycks i de äldre jakträttsliga 
förarbetena. I förordningen avspeglas emellertid inte detta, eftersom det inte finns några 
krav eller ens riktlinjer för hur beslutsfattandet ska gå till. Däremot har ändamålet med 
att få till en helhetsbedömning främjats genom regler för delegationens sammansättning. 
Enligt förordningen ska delegationen bestå av (utöver en ordförande, nämligen 
landshövdingen, samt fem politiska företrädare) en bred sammansättning av 
representanter för såväl jakt- och viltvårdsintressen, skogs- och jordbruksintressen som 

                                                
1415 Dessa har ersatt de s.k. viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna (39 § JL har med andra 
ord upphört att gälla). Bestämmelserna om viltförvaltningsdelegationer finns i förordningen (2009:1474) 
om viltförvaltningsdelegationer (trädde i kraft i februari 2010), som antagits med stöd av 8 kap. 13 § RF 
(se 1 §). Viltförvaltningsdelegationsförordningen förkortas nedan VDF. 
1416 Eftersom viltdelegationerna ligger under länsstyrelsen gäller förordnig om länsstyrelseinstruktion. Se 
40a § länsstyrelseinstruktionsförordningen.  
1417 2 § VDF.  
1418 Se prop. 2008/09:210, s. 25.  
1419 författarens kursivering. Ansvaret är med andra ord inte avgränsat till enbart rovdjursförvaltningen. 
Se prop. 2008/09:210, s. 25. 
1420  3 § 1 st. p. 1 VDF. 
1421 Delegationen ska även utforma riktlinjer för bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen 
(2001:724). Se 3 § 1 st. 2-4 p. VDF.  
1422 4 § VDF. Se mer om detta i avsnitten längre ned.  
1423 Prop. 2008/09:210, s. 26. 
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naturvårdsintressen.1424 Utöver det ska delegationen bestå av representanter för 
friluftsliv, trafiksäkerhetsfrågor och illegal jakt och lokalt näringsliv och turism.1425 I de 
län med yrkesfiske, fäbodbruk och rennäring ska ledamöter för dessa intressen ingå.1426

Vid beslutsfattande ska minst tre fjärdedelar samt ordförande vara närvarande och om 
enighet ej nås ska omröstning ske.1427 Vid omröstning krävs minst 50 procent av 
rösterna för att beslut ska gälla (ordförande har utslagsröst om lika röstetal).1428

Inrättandet av delegationerna och reglerna kring dessa innebär att beslutsfattande i flera 
avseenden decentraliseras till den regionala nivån och ger olika intressegrupper 
möjlighet till reellt inflytande på en strategisk nivå i viltförvaltningen. En bred 
sammansättning av olika intressen bör möjliggöra för holistiska bedömningar, men när 
representanter samtidigt är tillsatta just för att representera sina intressen finns å andra 
sidan risk för att bedömningarna snarare avspeglar de enskilda snarare än samhälliga 
intressena.1429 Att naturvården endast har en representant innebär vidare en risk att 
frågorna marginaliseras på grund av det stora antal intressen som ska jämkas. Dessutom 
ingår som ovan beskrevs även politiska representation, vilket kan innebära att något av 
de andra redan väl representerade intressena förstärks (exempelvis om de politiskt 
tillsatta själva är markägare, jakträttsinnehavare eller dylikt). Ur ett biologiskt 
mångfaldsperspektiv är betydelsen av inrättandet av viltförvaltningsdelegationer 
marginell. Det saknas fortfarande funktioner som med hög grad säkerställer 
genomförandet av målet att bevara biologisk mångfald på gen-, art- och ekosystemnivå.  

6.7.2.3 Samverkansråd 

När det gäller förvaltningen av de stora rovdjuren har nya rådgivande organ på den 
regionala nivån (s.k. samverkansråd) inrättats genom rovdjursförvaltningsförordningen. 
Det finns tre samverkansråd (ett för varje rovdjursförvaltningsområde).1430 Det 
övergripande syftet med råden är att främja ”samverkan mellan länsstyrelserna inom 
området i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren”.1431 Detta innebär bland annat att 

                                                
1424 Se 5 och 6 §§ VDF.  
1425 Varje intresse ska ha en ledamot i delegationen (se 6 § 1 st. 2-8 p. VDF). Enligt 6 § 2 st. ska 
ledamöterna utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet (detta gäller p. 3-
8). Polismyndigheten ska utse den representant som har särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal 
jakt (6 § 1 st. p. 2). Det är länsstyrelsen som utser ledamöter och ersättare (se nedan) och de utses för en 
period om fyra år enligt 9 § 1 och 2 st. (se mer kriterier i förordningen).  
1426 I de län där det finns en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt 1 st. utses efter 
samråd med Sametinget. Ledamöterna enligt 7 § 1 st. p. 1-3 (en för varje intresse) ska utses efter förslag 
av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet (7 § 2 st.). Dessutom ska det för varje ledamot 
finnas en ersättare för ledamöter enligt såväl 6 som 7 §§ enligt 8 §.  
1427 12 § 1 och 2 st. VDF.  
1428 12 § 2 st. VDF.  
1429 I värsta fall kan även risk för jäv finnas.  
1430 3 § RFF.  
1431 3 § RFF. 
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råden ska verka för enighet mellan länen.1432 Råden ska vidare utforma långsiktigt 
övergripande riktlinjer för respektive förvaltningsområde med hänsyn till 
rovdjursförvaltningsplaner (som fastställs av länsstyrelsen), fastställda miniminivåer 
och regionala nivåer och inriktningar.1433 Samverkansrådet har även roll i processen 
med att ta fram miniminivåer och inriktning på förekomst.1434 En diskussion om 
länsvisa nivåer ska således föras på regional nivå utifrån regionala förutsättningar. 
Motivet är att detta anses skapa större legitimitet och lokal förankring.1435 Det är 
emellertid Naturvårdsverket som fastställer nivåerna.1436

Genom samverkan mellan länsstyrelser bör möjlighet till mer holistiska bedömningar 
finnas, jämförelsevis om varje länsstyrelse var för sig skulle ge förslag eller fatta beslut 
om nivåerna. Detta är särskilt viktigt när möjligheterna till decentraliseringen av arter 
med stora utbredningsområden har ökat. Det saknas emellertid få regler om hur 
sammansättningen i råden ska se ut och det saknas därmed funktioner som innebär att 
exempelvis naturvårdsintressen blir representerade.1437 Enligt förarbetena ska 
representationen ”spegla de särskilda förutsättningarna i viltförvaltningen inom 
förvaltningsområdet”.1438 Givet att rovdjuren ofta kan utgöra viktiga funktioner i 
ekosystemen och därmed påverka den biologiska mångfalden på flera olika nivåer är 
detta en brist för genomförandet av målet. Eftersom samverkansråden endast har en 
rådgivande roll är emellertid bristen i detta fall mindre allvarlig sett ur ett rättsteoretiskt 
perspektiv.1439 Om samverkansråden får ett stort inflytande i praktiken kan emellertid 
detta bli ett faktiskt problem.   

                                                
1432 Se även 4 § 1 p. NFS 2010:1, Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo 
och kungsörn. Vidare anges att råden ska samverka i frågor som rör jakt efter stora rovdjur samt verka för 
att det antal djur som Naturvårdsverket fastställer i beslut om jakt på de stora rovdjuren inte överskrids (5 
§ NFS 2010:1). Regeln gäller med andra ord jaktbeslut enligt 24b § JF. Se vidare förarbetena där det 
anges att råden ska bidra till en överblick över regionala förhållanden och förutsättningar och ha till 
uppgift att ta fram och samverka kring riktlinjer och principer för olika delar av rovdjursförvaltningen 
(prop. 2008/09:210, s. 28). 
1433 7 § 2 st. RFF. I 7 § 1 st. anges att länsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av förvaltningsplaner (för 
rovdjuren) för länet. Se även 4 § NFS 2010:1.  
1434 Efter det att länsstyrelserna lämnat förslag angående miniminivåer för antal föryngringar per år för 
björn och lo i länet samt inriktningen för förekomsten av varg och järv i länet, till samverkansråden, ska 
råden lämna förslag till Naturvårdsverket både för miniminivåer för björn och lo samt regionala nivåer för 
inriktningen för förekomsten av varg och järv för hela förvaltningsområdet, men även länsvisa 
miniminivåer och inriktningar (för varje län som ingår i förvaltningsområdet). 4 § RFF. Dessutom kan 
Naturvårdsverket kräva att råden lämnar förslag till miniminivåer, inriktningar och regionala nivåer (8 § 2 
st. NFS 2010:1). 
1435 Prop. 2008/09:210, s. 28. 
1436 5 § RFF. Exempelvis fastställdes den 5 maj 2011 regionala miniminivåer för björn efter förslag från 
länsstyrelserna och samverkansråden.  
1437 När det gäller sammansättningen anger rovdjursförvaltningsförordningen att representanter för 
sametinget ska ingå i det Norra och Mellersta rovdjursförvaltningsområdena. Se 3 § RFF. Se även 3 § 
NFS 2010:1. I Naturvårdsverkets föreskrifter finns något mer specificerade regler för rådets 
representation och arbetsformer (6-7 §§ NFS 2010:1).  
1438 Prop. 2008/09:210, s. 28. 
1439 Exempelvis är det Naturvårdsverket som till sist fastställer de olika mål- och förekomstnivåerna (med 
hänsyn till de nationella målen samt med beaktande av arternas naturliga utbredningsområden). Detta 
säkerställer med andra ord att den övergripande, nationella helhetssynen som ofta är nödvändig när det 
gäller hotade, och långtvandrade arter inte går förlorad vid formuleringen av mål- och förekomstnivåer.  
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6.7.2.4 Svenska Jägareförbundet  

Ett omfattande ansvar för förvaltningen av viltet har överförts till den ideella 
jägarorganisationen, Svenska jägareförbundet, genom det s.k. allmänna uppdraget (som 
förbundet har sedan 1938).1440 Uppdraget innebär att förbundet ska leda vissa delar av 
jakten och viltvården för att uppnå de i uppdraget uppsatta målen såväl som riksdagens 
mål för viltvård och viltförvaltning.1441 Ett av de allmänna och övergripande målen för 
verksamheten är att viltvården ”ska bedrivas på ett sådant sätt att den biologiska 
mångfalden upprätthålls och gynnas” och i den praktiska förvaltningen ska verket bidra 
till att miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv uppfylls.1442 Ansvaret är med andra 
ord betydligt bredare än att säkerställa bevarandet av det jaktbara viltet.1443 Genom det 
allmänna uppdraget, som ger Jägareförbundet myndighetsliknande uppgifter, intar det 
en särställning jämförelsevis med andra ideella organisationer i förvaltningen av 
viltarterna.1444  

6.7.2.5 Analys  

Genom de senaste förändringarna i rovdjurspolitiken har möjligheterna till delegering 
av beslutsfattandet från nationell till regional nivå ökat.1445 Länsstyrelserna kan numera 
genom delegering från Naturvårdsverket ges ett betydligt större ansvar för 
beslutsfattandet av jakt även på de stora rovdjuren (under särskilda förutsättningar).1446

Genom de nya reglerna har också bättre förutsättningar för adaptiv reglering av 
rovdjuren åstadkommits genom en koppling mellan delegationsmöjligheten och 
rovdjurspopulationernas faktiska bevarandestatus.1447 De ekologiska kriterierna är 

                                                
1440 Se en beskrivning av historiken kring det allmänna uppdraget i SOU 1997:91, s. 423-436. De följande 
sidorna i utredningen beskriver förvaltningsmyndigheternas syn på att frivillighetsorganisationer fullgör 
administrativa uppgifter inom jakt och viltvård.  
1441 Jägareförbundet ska bland annat ansvara för att tillhandahålla information och ansvarar för 
viltövervakningen.  
1442 Se avsnitt 1 om generella mål för verksamheten, p. 3 samt avsnitt 1.2 om uppdragets omfattning 
avseende den praktiska förvaltningen.  
1443 Dessutom ska förbundet enskilt och i samverkan med berörda myndigheter tillhandahålla kompetens 
inom jakt och viltvård och faktabaserad och objektiv information om det jaktbara viltet. Det finns ett stort 
antal återrapporteringskrav angående verksamheten, informationshantering, den praktiska förvaltningen 
m.m.  
1444 Se Jägareförbundets uppdrag för 2011. Bilaga till regeringsbeslut 2010-09-09 nr 4, 
Jordbruksdepartementet. Ett av de övergripande målen med uppdraget är att den biologiska mångfalden 
ska upprätthållas och gynnas. 
1445 Ett av motiven är som beskrivits ovan att ett decentraliserat beslutsfattande anses vara mer lämpligt på 
grund av att erfarenheter och kunskaper från regional och/eller lokal nivå. Se mer om teoretiska 
utgångspunkter och internationellrättsliga principer och rekommendationer om lokal 
ekosystemförvaltning i kapitel 3 och 5.   
1446 Länsstyrelserna hade tidigare endast uppgiften att verkställa de beslut om licensjakt och skyddsjakt 
som fattades av Naturvårdsverket. 
1447 För att Naturvårdsverket ska kunna delegera beslutsrätten när det gäller de stora rovdjuren utan att 
ange en ram (ett maximalt antal djur som får fällas) krävs som ovan beskrivits att det finns en 
reproducerande stam i länet samt att de faktiska nivåerna överstiger de miniminivåer som fastställts. Det 
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emellertid inte fastslagna i rättslig bindande normer som med säkerhet innebär att 
gränserna för arternas långsiktiga bevarandestatus inte överskrids (definitionen av en 
”reproducerande stam” finns endast i förarbetena och målen är fastställda som politiska 
beslut som lätt kan ändras).1448  Ytterligare en brist ur ett ekosystemperspektiv är att 
kriterierna enbart relaterar till artnivån (reproduktionskapacitet och populationsstorlek) 
och inte till exempelvis arternas funktion i ekosystemet. Vidare finns 
undantagsmöjligheter att delegera jakt trots att miniminivåerna inte är uppfyllda (eller 
när sådana saknas), men övriga kriterier är uppfyllda.1449 I dessa fall ska dock en ram 
fastställas på central nivå, vilket kan anses särskilt viktigt när det gäller de stora 
rovdjuren med stora utbredningsområden. Dessutom främjar funktionen som ger 
Naturvårdsverket rätt att återkalla delegationen (om verket bedömer att delegeringen 
innebär ett försvårande av upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i 
dess naturliga utbredningsområde). En svaghet i regeln är emellertid att den inte 
utformad som en skyldighet (Naturvårdsverket ”får”).  

För att adaptiviteten i regleringen ska fungera krävs vidare att det finns ändamålsenliga 
övervakningskrav. Det är således av vikt att Naturvårdsverket har en skyldighet att 
kontinuerligt övervaka arternas gynnsamma bevarandestatus.1450 Reglerna skapar 
förutsättningar för att åstadkomma en adaptivitet i förvaltningen av arterna, eftersom de 
kräver att inventeringar av populationerna utförs och att bedömningar om arternas 
bevarandestatus ska ligga till grund för beslutsfattandet (se mer om detta nedan). För att 
den adaptiva förvaltningen ska bli ändamålsenlig ur ett genomförandeperspektiv bör 
emellertid de ekologiska kriterierna utformas i rättsligt bindande normer. Ytterligare en 
brist ur ett såväl ekosystematiskt som ett EU-rättsligt perspektiv är att det inte finns 
någon tydlig koppling mellan dessa och kraven på en gynnsam bevarandestatus. Som 
beskrivits inledningsvis i detta kapitel gäller strikta krav avseende EU-rättsligt skyddade 
arter som ska genomföras oavsett vilken nivå beslutsfattandet tas på.1451 Systemet har 
därmed bristfälligt för genomförandet av komplexa och dynamiska ekosystemmål 
såsom biologisk mångfald.1452 Att en bred representation ska ingå i 
viltförvaltningsdelegationerna kan knappast väga upp dessa brister. Bevarandefrågorna 
har dessutom en mycket liten andel representation av den totala och det kan även 
befaras att sådana frågor marginaliseras när en jämkning av så många olika intressen 
ska genomföras. Dessutom är de ovan beskrivna reglerna avgränsade till ett fåtal arter. 
Ett införande av ett system för adaptiv reglering som gäller för alla arter (som får jagas), 
med rättsligt bindande målsättningar som bygger på ekologiska kriterier på alla nivåer 
av den biologiska mångfalden, är därför att rekommendera.  

                                                                                                                                              
faktiska beståndet ska således överstiga den regionala miniminivån, länets miniminivå och uppfylla 
kriteriet. Se 24a § JF.  
1448 Se om kriteriet ”reproducerande stam” i avsnitt 6.4.3.1 och om miniminivåer i avsnitt 6.4.2.3. 
1449 Naturvårdsverket kan alltså delegera beslutsfattandet, avseende såväl licensjakt som skyddsjakt, även 
när arternas faktiska bevarandestatus understiger miniminivåer eller gynnsam bevarandestatus. Se om 
undantaget vad gäller miniminivåerna i 24b § JF. 
1450 Se om detta nedan.  
1451 Decentralisering av beslutsfattande innebär inte att de krav som gäller EU-rättsligt skyddade arter kan 
frångås. 
1452 Sådana brister har lyfts fram tidigare i detta kapitel.  
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6.7.3 Viltplanering 

6.7.3.1 Inledning  

I den svenska lagstiftningen saknas ett rättsligt bindande och systematiskt ramverk 
viltplanering för långsiktigt hållbar användning av viltresurser. Det finns få krav på 
upprättandet av planer med rättsliga implikationer för myndigheter och enskilda även på 
artnivå. För rovdjuren finns emellertid krav på upprättandet av förvaltningsplaner och 
för älg finns krav på att älgförvaltningsplaner respektive skötselplaner ska upprättas. 
Dessutom kan vägledande förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för hotade arter 
upprättas. Sådana upprättas vanligen av Naturvårdsverket i samverkan med andra 
myndigheter. Nedan beskrivs dessa olika former av planer och program översiktligt.  

6.7.3.2 Viltförvaltningsplaner och skötselplaner  

Det finns få rättsligt bindande krav på upprättandet av viltförvaltningsplaner i den 
nationella rätten. Ett av de rättsliga krav som finns på upprättandet av planer gäller för 
de stora rovdjuren. Det är länsstyrelsen ska upprätta rovdjursförvaltningsplaner för 
länet.1453 Förvaltningsplanen måste godkännas av viltförvaltningsdelegationen.1454 Givet 
att flera olika intressen ska vara representerade i delegationerna finns förutsättningar för 
att planer som har alltför snäva och bristfälliga angreppssätt ur ett ekosystematiskt 
perspektiv inte godkänns (som beskrivits ovan ska emellertid omröstning ske om 
enighet ej nås och i dessa fall räcker det med mer än 50 procent av rösterna för att ett 
beslut ska gälla).1455 Utgångspunkten för detta argument är att en bredare 
sammansättning av intressen bör leda till mer holistiska bedömningar än om endast få 
intressen finns representerade. Såsom lyftes fram tidigare finns emellertid betydande 
risk att de ekologiska frågorna prioriteras bort på grund av att så många olika intressen 
finns representerade. Risken för detta kan vara särskilt stor givet att delegationerna 
endast ska ha en representant för naturvårdsintressen.1456

Planerna har framför allt en vägledande funktion, bland annat när det gäller beslut om 
de övergripande riktlinjerna för rovdjursförvaltningen inom 
rovdjursförvaltningsområdet. Enligt rovdjursförvaltningsförordningen ska 
samverkansrådet ”med beaktande av rovdjursförvaltningsplanerna” samt miniminivåer 
och inriktningar för förekomsten av rovdjur inom regionen, utforma riktlinjer för 
rovdjursförvaltning. Det finns således ett krav (”ska”) att beakta planerna. Att ”beakta” 
dem kan emellertid inte anses vara ett långtgående krav och det är därmed framför allt 

                                                
1453 7 § 1 st. RFF. Förordningen gäller som tidigare beskrivits för björn, varg, järv, lo och kungsörn.  
1454 Se 3 § VDF samt 7 § 1 st. RFF. 
1455 Ordförande har utslagsröst om lika röstetal. 12 § 1 och 2 st. VDF.  
1456 Se 6 § 1 st. 4 p. VVF. Se ovan om vilka andra intressen som ska vara representerade.  
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är att betrakta som vägledande snarare än rättsligt bindande dokument. Detta kan också 
uttolkas av de få regler och riktlinjer som har utfärdats genom Naturvårdsverkets 
föreskrifter.1457 Där anges endast att planerna ska beskriva målsättningar och rutiner för 
länsstyrelsens förvaltningsarbete och att de ska gälla i högst fem år.1458 Några mer 
specifika rättsligt bindande krav för vad planerna ska innehålla eller vilka rättsliga 
implikationer de ska ge upphov till finns inte.1459

I jaktlagstiftningen finns även krav på upprättandet av s.k. älgförvaltningsplaner och 
älgskötselplaner för älgförvaltningsområden och för älgskötselområden (de nya reglerna 
träder ikraft 2012-01-01).1460 Inom de större älgförvaltningsområdena är det den s.k. 
älgförvaltningsgruppen som kommer att ha ansvaret för att upprätta 
älgförvaltningsplanen (som beskrivits tidigare ska dessa områden som utgångspunkt 
kunna omfatta en egen älgstam).1461 Det är länsstyrelsen som utser 
älgförvaltningsgruppen1462 och denna grupp ska bestå av sex ledamöter, varav tre ska 
utses av markägarorganisationer och tre av jägarorganisationer.1463 I tre län (Jämtland, 
Västerbotten och Norrbotten) ska dock en av de ledamöter som företräder jaktintressen 
utses på förslag av Sametinget.1464 Det saknas med andra ord företrädare för 
naturvårdsintressen, vilket är en stor brist ur ett ekologiskt perspektiv.1465 Detta bör med 
andra ord inte heller vara ändamålsenligt för att uppnå den nya älgförvaltningens 
övergripande syfte, nämligen att skapa en adaptiv och ekosystembaserad 
älgförvaltning.1466 Grupperna har visserligen endast en rådgivande roll, formellt sett, 

                                                
1457 Se även förslag till förvaltningsplanerna, exempelvis för Stockholms län, som nu är ute på remiss. I 
denna anges att syftet med planen är att ”skapa en förutsägbar förvaltning med tydliga riktlinjer, 
arbetsordningar, mål för minimi- och maximinivåer med mera, vilket är den enskilt mest effektiva 
åtgärden för att öka såväl förtroendet för myndigheter som toleransen för rovdjur.” Författarens 
kursivering.  
1458 9 § NFS 2010:1.  
1459 I förslaget till förvaltningsplan i Stockholms län tas upp att planerna för län som ingår i det mellersta 
rovdjursförvaltningsområdet kommer att bestå av två delar, en strategisk, allmän förvaltningsplan och en 
operativ förvaltningsplan. Den allmänna förvaltningsplanen ska vidare tas fram gemensamt mellan de län 
som ingår i det aktuella området.  
1460 3 § 2 st. och 3d § 1 st. JF. Träder ikraft 2012-01-01. 
1461 Som beskrevs tidigare är det länsstyrelsen som tar beslut om indelningen av länets mark i 
älgförvaltningsområden, 3c § 1 st. 1 p. JF. Träder ikraft 2012-01-01. Att området bör omfatta en egen 
älgstam följer av 3c § 1 st. 2 p. JF. Träder ikraft 2012-01-01. Att det är älgförvaltningsgruppen som ska 
upprätta planen följer av 3d § 1 st. 2 p. JF. Träder ikraft 2012-01-01. 
1462 3d § 1 st. 1 p. JF. Träder ikraft 2012-01-01. 
1463 3d § 3 st. 1 p. JF. Träder ikraft 2012-01-01. 
1464 3d § 3 st. 2 p. JF. Träder ikraft 2012-01-01. Till ordförande ska en av markägarnas representanter 
utses (3d § 3 st. 3 p. JF). Träder ikraft 2012-01-01. Om enighet inte nås ska omröstning ske. Vid 
omröstning gäller majoritetskrav. Vid lika röstetal har ordföranderösten utslagsröst (3d § 4 st. 1-3 p. JF). 
Träder ikraft 2012-01-01. 
1465 Även när det gäller själva indelningen av mark och bildandet av älgförvaltningsområden anges i 
propositionen att samråd bör ske med just markägarnas och jägarnas organisationer (prop. 2009/10:239, s. 
25). Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (som nu är 
ute på remiss) anges inte heller att samråd ska ske med några andra intressegrupper. Huruvida samråden 
med markägare och jägare bör leda till beslut om ändringar av områden ligger vidare inom länsstyrelsens 
befogenhet att bedöma enligt förslaget. Se 6 §, ISSN 1403-8234. 
1466 Prop. 2009/10:239, s. 25. Se även förslag till föreskrifter där begreppet ekosystembaserad förvaltning 
definieras (2 §). Defintionen bygger på det exempel som togs upp i propositionen. Enligt propositionen 
innebära en ekosystembaserad förvaltning ”att hänsyn ska tas till de resurssystem som påverkas av 
älgen”.. och att det av detta följer att ”viktiga allmänna intressen” ska beaktas. Som exempel på allmänna 
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men kan i praktiken antas få stor inverkan då de förutom att upprätta 
förvaltningsplanerna, även ska granska skötselplaner och samordna inventeringar 
m.m.1467 Det är emellertid länsstyrelsen som ska godkänna älgförvaltningsplanen.1468 I 
propositionen uttrycks vidare att en del av viltförvaltningsdelegationernas arbete med att 
följa upp de regionala målen bör inkludera en granskning och uppföljningen av 
älgförvaltningsområdenas planer.1469  

En brist ur ett rättsligt genomförande- och styrningsperspektiv är att det, även om det är 
obligatoriskt att upprätta planerna, saknas specifika krav i jaktförordningen på planers 
innehåll och rättsverkan.1470 Det framgår vidare av propositionen att 
älgförvaltningsplanen avser utgöra en övergripande plan för större områden som ska 
fungera som vägledning för de älgskötselplaner som ska upprättas inom 
älgskötselområdena.1471 I propositionen uttrycks att anpassningen av skötselplanerna 
(till följd av inventering och uppföljning) bör ske i slutet av jaktsäsongen, men att 
skötselplaner även i särskilda situationer ska kunna åsidosättas för att nå det 
övergripande målet för älgförvaltningsområdet även under en pågående jaktsäsong 
(exempelvis då jaktuttaget kraftigt avviker från det mål som har fastställts i den 
övergripande älgförvaltningsplanen).1472 Det uttrycks vidare att jakträttsinnehavare som 
jagar med licens och inte ingår i ett älgskötselområde ska ”engageras för att nå det 
övergripande målet för älgförvaltningsområdet”, om länsstyrelsen finner det 
lämpligt.1473 Förändring av enskilda jakträttsinnehavares beteende för uppfyllandet av 
förvaltningsplanens mål bygger således på frivillighet. Mer specifika krav angående 
älgförvaltningsplanernas innehåll och effekt kan möjligen komma att utformas genom 
Naturvårdsverkets föreskrifter. I nuläget finns som sagt ett förslag till föreskrifter på 
remiss som bland annat anger att länsstyrelsen får besluta om ett maximalt uttag inom 
en del av det registrerade området ”om det behövs med hänsyn till 
älgförvaltningsplanen”.1474  

                                                                                                                                              
intressen anges trafiksäkerhet, förekomst av rovdjur, skador på skog och biologisk mångfald som 
exempel. Se prop. 2009/10:239, s. 25. 
1467 Det uttrycks emellertid i propositionen att det faktiska ansvaret för inventeringar ligger på jägarna och 
markägarna samt Skogsstyrelsen. Se prop. 2009/10:239, s. 27. 
1468 3d § 1 st. JF. Träder ikraft 2012-01-01.  
1469 Prop. 2009/10:239, s. 29. 
1470 Däremot anges i förslag till upprättandet av skötselplaner att jakträttsinnehavaren förbinder sig att 
bedriva jakt efter älg inom området i överensstämmelse med de mål som angivits i skötselplanen (p. 13). 
Förslaget finns på Naturvårdsverkets hemsida. Vilken styrande effekt skötselplaner får beror därmed till 
stor del på hur konkreta mål som formuleras i planen. 
1471 Prop. 2009/10:239, s. 27. 
1472 Prop. 2009/10:239, s. 28. 
1473 Prop. 2009/10:239, s. 28. 
1474 Se 11 § 2 st. ISSN 1403-8234.  
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6.7.3.3 Vägledande förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för hotade 
arter 

För vissa arter har Naturvårdsverket, i samråd med andra myndigheter upprättat 
vägledande förvaltningsplaner. Skillnaden mellan dessa planer och de som jag ovan 
betecknat för ”viltförvaltningsplaner” är att det inte föreligger ett rättsligt bindande krav 
på upprättandet av en sådan plan.1475 Sådana vägledande, informationsplaner finns för 
ett fåtal arter i nuläget.1476 Det finns vidare s.k. åtgärdsprogram för hotade arter med 
vägledande information för myndigheter vid beslutsfattande.1477 Det är 
Naturvårdsverket som beslutar om för vilka arter som åtgärdsprogram ska upprättas, 
men länsstyrelsen som utformar programmet i samråd med andra myndigheter och 
aktörer.1478 Bland annat finns åtgärdsprogram för de fyra stora rovdjuren (ej kungsörn) 
upprättade av Naturvårdsverket redan år 2000 (reviderade senast 2003).1479 Programmen 
för varg och björn ska ersättas med förvaltningsplaner.1480 Dessutom finns ett antal 
vägledande förvaltningsplaner på regional nivå, upprättade av länsstyrelserna, för bland 
annat de stora rovdjuren.1481 Åtgärdsprogram och vägledande förvaltningsplaner kan 
givetvis vara mycket viktiga beslutsunderlag för myndigheter, bland annat vid beslut 
om jakt, och kan därför ha betydelse för genomförandet av mål om bevarande av 
biologisk mångfald. De saknar emellertid rättsliga funktioner som innebär att de direkt 
kan styra myndigheters, och särskilt inte enskildas, beslutfattande och handlande.    

6.7.3.4 Analys  

Det finns som beskrivits ovan få krav på upprättandet av viltförvaltningsplaner i den 
nationella rätten. Det finns inte heller något övergripande systematiskt planeringssystem 
för genomförandet av biologisk mångfald som skulle kunna innebära ett mer holistiskt 
och ekosystembaserat angreppssätt i förvaltningen av den biologiska mångfaldens 
komponenter. En översyn av den nuvarande regleringen och utformningen av ett mer 
ekosystembaserat planeringssystem skulle inte bara kunna bidra till ett mer 

                                                
1475 Upprättandet har alltså skett på en myndighets egen initiativ.  
1476 En sådan plan har exempelvis fastställts för det svenska sälbeståndet (i samråd med Fiskeriverket), i 
ett led att genomföra de förpliktelser som följer av Östersjökonventionen. Planen utgör enligt 
Naturvårdsverket grund för beslut om skyddsjakt på säl. Planen har utarbetats efter riktlinjer för 
förvaltning av sälbeståndet som HELCOM’s sälprojekt utarbetat. Se Naturvårdsverkets hemsida för mer 
information.   
1477 Se Naturvårdsverket (2011), www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Biologisk-
mangfald/Artskydd/Atgardsprogram-/Vad-ar-ett-atgardsprogram-/ (2011-07-18). 
1478 Se Naturvårdsverket (2011), www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Biologisk-
mangfald/Artskydd/Atgardsprogram-/Vad-ar-ett-atgardsprogram-/ (2011-07-18). 
1479 Se Naturvårdsverket (2011), www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Jakt-rovdjur-och-
vilt/Rovdjur/Förvaltningsplaner-och-atgardsprogram-/ (2011-07-18).  
1480 Se Naturvårdsverket (2011), www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Jakt-rovdjur-och-
vilt/Rovdjur/Förvaltningsplaner-och-atgardsprogram-/ (2011-07-18). 
1481 Se exempelvis Västernorrlands Förvaltningsplan för stora rovdjur, som gäller mellan 2005 och 2015. I 
Stockholms län är en förvaltningsplan för 2011-2015 nu ute på remiss. Planerna går att finna på 
respektive länsstyrelses hemsida.  
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ändamålsenligt genomförande av målet om att bevara en biologisk mångfald utan också 
till ett mer systematiskt och adekvat genomförande av EU-rättens förpliktelser. Den 
fragmenterade regleringen i den nationella rätten är även svåröverskådlig och en 
samordning av regler bör därför även bidra till ett förenklat och mer rättssäkert system.  
Ett exempel på ett mer holistiskt planeringssystem för användning av naturresurser ges i 
nästa kapitel, där det nyzeeländska plansystemet under the Resource Management Act 
beskrivs och analyseras ur ett mångfaldsperspektiv. I kapitel 8 diskuteras på en 
principiell nivå hur ett mer ändamålsenligt system för planering av viltarter, med syfte 
att bevara den biologiska mångfalden på alla tre nivåer, kan utformas.  

6.7.4 Återkopplingsfunktioner  

6.7.4.1 Inledning  

Som beskrivits, särskilt i kapitel 3, kräver en rättslig reglering som syftar till att 
genomföra komplexa och dynamiska miljömål, att det finns ändamålsenliga 
angreppssätt och funktioner för att säkerställa att en kontinuerlig utvärdering av 
måluppfyllelse, som i sin tur ligger till grund för revidering av delmål, planer, 
handlingsregler m.m. när miljömålet ej har genomförts. Med andra ord bör regleringen 
innehålla återkopplingsfunktioner för att identifiera och hantera 
genomförandeunderskott.  

6.7.4.2 Viltövervakning 

Naturvårdsverket har som central naturvårdsmyndighet ansvaret för den nationella 
miljöövervakningen.1482 Dessutom har myndigheten ansvaret för miljömålsarbetet och i 
detta ingår ansvar för att samordna bland annat uppföljning och utvärderingar av de 
miljömål verket ansvarar för.1483 Verket ska särskilt ansvara för (efter samråd med 
berörda myndigheter och organisationer) genomförandet av miljöövervakningen och 
beskriva och analysera miljötillståndet och miljöutvecklingen.1484 Vidare ska en 
prognos av utveckling i förhållanden till miljökvalitetsmålen genomföras årligen och en 
fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen 
göras regelbundet.1485 Eftersom myndigheten även har det centrala ansvaret för vilt 

                                                
1482 1 § förordningen om instruktion för Naturvårdsverket. Sektormyndigheterna har ofta ansvar för 
miljöövervakning inom sitt ansvarsområde. 
1483 3 § förordningen om instruktion för Naturvårdsverket.   
1484 3 § p. 7 förordningen om instruktion för Naturvårdsverket. På den regionala nivån har länsstyrelserna 
ansvar för bland annat uppföljning av det regionala miljömålsarbetet. 5 § 1 st. p. 8 förordning med 
länsstyrelseinstruktion.  
1485 3 § p. 9(a och b) förordningen om instruktion för Naturvårdsverket.   
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inkluderar ansvaret även viltövervakning. Det finns emellertid ingen definition eller 
närmare rekvisit om vad som ingår i miljöövervakningsansvaret. Rättsordningen ger 
emellertid ytterst stort utrymme för myndigheterna själva att bestämma vad som 
inbegrips i miljöövervakningsansvaret.1486  

Genom det allmänna uppdraget har Svenska Jägareförbundet ansvaret för 
viltövervakningen i Sverige.1487 Detta krav är emellertid mycket allmänt hållet (och inte 
heller lagstadgat) och dessutom beroende av ideella aktörer. Det saknas vidare tydliga 
krav i jaktlagstiftningen på myndigheter och enskilda att utföra viltövervakning (med 
vissa undantag).1488 Särskilt bristfälligt är att det saknas övergripande och samordnande 
regler om viltövervakning som innebär att alla de arter som förvaltas på ett eller annat 
sätt omfattas av sådana krav.1489 Skyldigheten att anmäla jaktresultat gäller endast älg 
och kronhjort.1490

När det gäller rovdjuren finns emellertid fler rättsligt bindande krav för övervakning av 
arternas bevarandestatus. Det finns ett specifikt ansvar för inventering av rovdjur enligt 
rovdjursförvaltningsförordningen. Enligt denna ska länsstyrelsen varje år undersöka hur 
många föryngringar av varg, järv, lo och kungsörn som förekommer i länet (s.k. 
rovdjursinventeringar).1491 Inom renskötselområden ska inventeringar ske efter samråd 
med samebyarna.1492 Enligt förarbetena bör samordning av inventeringsarbetet ske i 
samverkansrådet (d.v.s. det råd som finns inom varje rovdjursförvaltningsområde), men 
en länsstyrelse bör ha ett särskilt ansvar för dokumentation av både 
beståndsuppskattning och av den jakt som genomförs inom förvaltningsområdet.1493

Rådet ska sammanträda minst två gånger per år.1494 Länsstyrelserna ska sedan 
överlämna resultatet av inventeringarna till Naturvårdsverket som årligen ska granska 
och fastställa resultatet.1495 När det gäller björn ska Naturvårdsverket göra en 
uppskattning av beståndet minst en gång vart femte år.1496 Som nämnts tidigare har 
också Naturvårdsverket ansvar för att kontinuerligt utvärdera att delegationen av 
skydds- och licensjakt av de stora rovdjuren inte försvårar upprätthållandet av en 

                                                
1486 När tydliga regler och defintioner saknas kan det vara svårt att avgöra vad som faller inom respektive 
myndighets ansvarsområde. 
1487 Se ovan.  
1488 Sverige anses emellertid i praktiken vara ett föregångsland med långa dataserier. Se Naturvårdsverket 
(2010), s. 15.  
1489 Bland annat anses bristen på övervakning av jaktbara arter i allmänhet, men särskilt däggdjuren 
(förutom rovdjuren) vara särskilt bristfällig (Naturvårdsverket, 2010, s. 15).  
1490 5a-5c §§ JF.  
1491 Se 8 § RFF.  
1492 8 § 2 st. RFF.   
1493 Se prop. 2008/09:210, s. 59.  
1494 7 §. 1 st. NFS 2010:1.  
1495 8 § 3 st. och 9 § 1 st. RFF. Om vädret gjort det omöjligt att inventera ska en uppskattning av beståndet 
göras istället.  
1496  9 § 2 st. RFF.  Sedan tidigare finns även Naturvårdsverkat föreskrifter och allmänna råd med mer 
detaljerade regler för inventeringar av rovdjuren. Se Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (NFS 2007:10). 
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gynnsam bevarandestatus för arterna inom deras naturliga utbredningsområde och om 
Naturvårdsverket anser det nödvändigt kan delegeringsbeslut ändras eller återkallas.1497

Förutom krav på rapportering av avskjutningsstatik för vissa arter samt krav på 
inventeringar av rovdjur saknas med andra rättsligt bindande myndighetskrav som styr 
myndigheter att utföra den övervakning av viltarter som är nödvändig för att bedöma 
arternas (och inte minst andra delar av den biologiska mångfaldens) bevarandestatus. 
Detta innebär även att det saknas förutsättningar för en adaptiv förvaltning av arter och 
ekosystem. Rätten är med andra ord i detta avseende bristfällig för att genomföra av 
komplexa och dynamiska ekosystemmål i samband med jakt.1498  

I EU-rätten, samt i internationella konventioner,1499 finns vidare krav på olika former av 
miljö- och viltövervakning. Särskilt viktiga i detta sammanhang är de krav som gäller 
övervakningen av skyddade arters och livsmiljöers bevarandestatus, krav på 
rapportering av undantag från skyddssystemen och krav på rapportering av 
genomförande av direktiven.1500 Rapportering ska ske vart sjätte år när det gäller 
genomförandet av habitatdirektivet samt vart tredje år när det gäller fågeldirektivet.1501 I 
direktiven krävs även rapportering om de undantag som beviljas från det strikta 
skyddssystemet. När det gäller fågeldirektivet krävs med andra ord rapportering av 
genomförandet av artikel 9(1-2).1502 Denna rapportering ska ske varje år. Kommissionen 
ska sedan säkerställa att undantagen är förenliga med direktivet.1503 När det gäller 
undantag för jakt enligt artikel 7 krävs att medlemsstaterna ska lämna ”all relevant 
information om den praktiska tillämpningen av sin jaktlagstiftningen”.1504 I övrigt ställs 
krav på en allmän rapportering om genomförandet av direktivet som ska ske vart tredje 
år.1505 Bland annat ska här ingå rapportering om bevarandestatusen av alla fågelarter 
som regelbundet häckar, rastar, genomflyttar eller övervintrar i landet samt vilka 
åtgärder som vidtagits för att genomföra förpliktelser (såsom inrättande av särskilda 
skyddsområden, upprättandet av åtgärdsprogram för hotade arter o.s.v.).1506 Dessutom 
finns här krav på Kommissionen att vart tredje år utarbeta en sammanfattande rapport 
utifrån den rapportering som sker enligt artikel 12(1).1507 Enligt Kommissionens 
vägledning till fågeldirektivet innehåller dessa rapporter värdefull information om 
tillståndet för arter listade i bilaga 2.1508  

                                                
1497 24c § 2 st. JF.  
1498 Även om det finns inventerings- och viltövervakningsprogram i praktiken är detta alltså otillräckligt 
ur ett styrnings- och genomförandeperspektiv.  
1499 Se exempelvis konventionen om biologisk mångfald, Bonnkonventionen och konventionen för skydd 
av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR).  
1500 Se artikel 11, 16(2) och 17 i habitatdirektivet samt artikel 9(3) och 12 i fågeldirektivet.  
1501 Artikel 17 habitatdirektivet och artikel 12 fågeldirektivet.  
1502 Se artikel 9(3) fågeldirektivet.  
1503 Artikel 9(4) fågeldirektivet. 
1504 Se artikel 7(4) 4 st. fågeldirektivet. 
1505 Artikel 12 fågeldirektivet.  
1506 Se Naturvårdsverket (2010), s. 32.  
1507 Artikel 12(2) fågeldirektivet. 
1508 Vägledningen hänvisar till Kommissionens andra rapport KOM (1993) 572 slutlig. Här fanns även 
uppgifter om vilka åtgärder medlemsstater hade vidtagit för att åstadkomma ett förnuftigt utnyttjande 
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I habitatdirektivet finns ett allmänt krav på övervakning av bevarandestatusen av alla de 
arter och livsmiljöer som omfattas av direktivet.1509 Särskild fokus ska dock läggas på 
de prioriterade arterna och livsmiljöerna.1510 Givet den ovan beskrivna bristen på 
rättsligt bindande nationella regler och krav på myndigheter att säkerställa att 
viltövervakning verkligen genomförs kan bestämmelsen knappast anses genomförd i 
den svenska jaktlagstiftningen. Dessutom fastställs att det är den s.k. Habitatkommittén 
som bestämmer hur rapporten ska utformas.1511 Det finns även regler om vad 
rapporteringen ska innehålla.1512 Utöver dessa krav finns även omfattande krav på 
rapportering av genomförandet av direktivet, som ska ske vart sjätte år.1513 Denna 
rapporteringsskyldighet är mer omfattande än de krav fågeldirektivet ställer. De mindre 
långtgående kraven i fågeldirektivet har medfört ett mer begränsat underlag för 
bedömning av fågelarters bevarandestatus inom unionen som i sin tur kan försvåra för 
bedömningar av huruvida EU-rätten faktiskt genomföras fullt ut. Av denna anledning 
har Kommissionen uppmanat medlemsstater att rapportera status och att samordna 
rapporteringen med de krav som ställs i habitatdirektivet.1514

6.7.4.3 Särskilt om översyn av miniminivåer, förekomster och inriktningar 
för rovdjuren 

Rovdjursinventeringar ska ske varje år av länsstyrelsen.1515 Detta innebär att antalet 
föryngringar av rovdjursarterna inom länet ska undersökas.1516 Dessutom ska, efter 
samråd med berörda samebyar, antal föryngringar av varg, järv och lo inom 
samebyarnas betesområde (på svenskt territorium) undersökas.1517 När det gäller björn 
och kungsörn ska länsstyrelsen, efter samråd, undersöka om björn och kungsörn 
förekommer inom dessa områden.1518 Resultatet ska lämnas till Naturvårdsverket.1519

Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelning av miniminivåer 
och regionala nivåer och inriktning för förekomst av varg och järv.1520 Dessutom finns 
ett ansvar på Naturvårdsverket att följa upp och utvärdera länsstyrelsernas arbete med 
                                                                                                                                              
samt sammanfattning av diskussioner om viktiga begrepp (som förts av den ovan nämnda Ornis-
kommittén). 
1509 Artikel 11 habitatdirektivet.  
1510 Artikel 11 habitatdirektivet.  
1511 Artikel 16(2) habitatdirektivet. 
1512 Artikel 16(3) habitatdirektivet. 
1513 Artikel 17 habitatdirektivet.  
1514 Se om detta bland annat i Naturvårdsverket (2010), s, 32. 
1515 8 § 1 st. RFF.  
1516 8 § 1 st. RFF. 
1517 8 § 2 st. RFF. 
1518 8 § 2 st. RFF. 
1519 8 § 3 st. RFF. Enligt förarbetena ska samverkansråden samordna inventeringar av rovdjur inom 
förvaltningsområdet. En länsstyrelse bör ha ett särskilt ansvar för dokumentation av 
beståndsuppskattningar och av beslutad jakt.  Råden bör även göra bedömningar av hur det samlade 
rovdjurstrycket bör hanteras inom olika delar av förvaltningsområdet (med hänsyn till att tätheten ser 
olika ut inom förvaltningsområdet). Prop. 2008/09:210, s. 28. 
1520 I föreskrifterna anges att de förslag till miniminivåer, inriktningar och regionala nivåer som anges i 4 
§ RFF ska vara möjliga att uppnå senast fem år efter fastställandet (8 § 1 st. NFS 2010:1). Det gäller med 
andra ord de förslag på nivåer och inriktningar som råden ska ge enligt 4 § 2 st. RFF (6 § RFF). 
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förvaltningen av rovdjur. Naturvårdsverket ska årligen granska och fastställa 
inventeringsresultat för varg, järv, lo och kungsörn.1521 En gång vart femte år ska en 
uppskattning av beståndet av björn ske.1522  

Även regeringen ska utvärdera hur den långsiktiga utvecklingen mot livskraftiga 
stammar av arter som har uppnått de tidigare fastställda etappmålen (d.v.s. varg- och 
järvpopulationernas utveckling). Denna utvärdering ska inkludera en analys av huruvida 
arterna uppfyller kravet på en gynnsam bevarandestatus enligt de riktlinjer som 
Kommissionen taget fram om förvaltning av stora rovdjur.1523 Ur ett ekosystematiskt 
perspektiv är det också av intresse att den senaste propositionen anger att även arternas 
funktion och roll i ekosystemet ska bedömas när rovdjurspopulationernas 
bevarandestatus utreds (detta har betydelse efter dessa i sin tur kan förväntas ligga till 
grund för bedömning om huruvida miniminivåer och etappmål har uppnåtts och/eller 
behöver förändras).1524

6.7.4.4 Rätten att överklaga och ompröva jaktbeslut  

I jaktlagstiftningen finns inte en särskild ordning för överklagande som ger 
miljöorganisationer eller allmänheten rätt att överklaga beslut enligt jaktlagstiftningen 
(jämför exempelvis miljöbalken).1525 Miljöorganisationer eller allmänheten kan med 
andra ord inte överklaga jaktbeslut med syfte att företräda naturvårdsintressen. Enligt 58 
§ 1 p JF gäller istället förvaltningsrättslig lagstiftning och förvaltningsrättsliga 
principer.1526 Av 22 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att ett beslut får överklagas 
av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och om beslutet kan överklagas 
(i 58 § JF anges ett stort antal beslut som inte kan överklagas).1527  

Förutsättningarna för att vara berörd är vanligen för snäva för att miljöorganisationer 
eller andra naturvårdsföreträdare ska kunna överklaga besluten (kraven är normalt att 

                                                
1521 9 § 1 st. RFF.  
1522 9 § 2 st. RFF. 
1523 Ett delbetänkande presenterades som tidigare beskrivits nyligen. Se SOU 2011:37. 
1524 Se prop. 2008/09:210, s. 12.  
1525 Ordningen i miljöbalken är att kommunala beslut överklagas till länsstyrelsen och sedan till 
miljödomstol. Överklagande till miljööverdomstolen är endast möjligt om prövningstillstånd beviljas. 
Alla processer som rör beslut som startar i en myndighet regleras av förvaltningsprocesslagen (1971:291). 
1526 Beslut enligt jaktlagstiftningen av länsstyrelse överklagas därför till Naturvårdsverket och därefter 
vidare till förvaltningsdomstolarna (länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätt).  
1527 För en diskussion bland annat om myndigheters rätt att återkalla eller ändra ett redan givet tillstånd 
m.m. se Darpö (2011), s. 11-13 samt kapitel 7 i samma skrift. Särskilt intressant är att gynnande 
förvaltningsbeslut som huvudregel inte kan återkallas (med hänsyn till enskildes rättstrygghet). Undantag 
till återkallelse anses emellertid möjlig, om den påkallas av tvingande säkerhetsskäl (här tas hänsyn till 
fara för människors liv eller hälsa upp som exempel men även att detta kan innefatta djurs liv eller hälsa). 
Ett annat skäl anses vara att den enskilde utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter. 
Dessutom kan återkallelse ske när sådant förbehåll redan givits i själva beslutet eller i den författning som 
beslutet grundar sig. Se exempelvis RÅ 2004 ref 74 (i det aktuella målet hade några sådana skäl inte 
visats och därmed fanns inte någon grund för återkallelse).  
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beslutet påverkar klagandes rättsställning eller berör ett intresse som erkänns av 
rättsordningen), och att ett beviljande av jakt anses normalt sett inte gå någon emot.1528

Även i de fall avslag om beslut om jakt (exempelvis efter ansökan om skyddsjakt) har 
talerätten visats sig vara begränsad i omfattning avseende vilka som anses vara 
berörda.1529 I praktiken innebär det dels att beslut om jakt och dess rättsenlighet sällan 
prövas och dels att företrädare för naturvårdsintressen som påverkas av jakt inte kan 
komma till tals. I förarbetena till de senaste förändringarna i rovdjursförvaltningen 
uttrycktes emellertid att det inte ansågs nödvändigt med en sådan rätt (det ansågs vara 
tillräckligt att Naturvårdsverket gavs en sådan rätt).1530 En sådan rätt innebär dock att 
Naturvårdsverkets beslut fortfarande inte kan överklagas. Denna ordning är inte enbart 
en stor brist ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv utan dessutom oförenlig med EU-
rätten eller internationell rätt.1531  

6.8 Sammanfattande kommentarer   

Syftet med detta kapitel har varit att analysera om rättsordningen är ändamålsenlig för 
att uppnå målet om bevarandet av den biologiska mångfalden, med utgångspunkten att 
ekosystemen är komplexa och dynamiska. Analysen har tillämpats på den rättsliga 
regleringen av uttag av viltarter genom jakt, en av många olika faktorer som kan störa 
den ekologiska balansen och påverka den biologiska mångfalden på alla nivåer.  

Såsom kapitel 4 och 5 visar, infördes målet om biologisk mångfald tidigast i den 
internationella rätten, där antagandet av konventionen av biologisk mångfald var ett 
viktigt steg i denna riktning. Dessutom har försiktighetsprincipen etablerats som en 
allmän miljörättslig princip i allt fler sammanhang och de relativt nya principerna om en 
ekosystemansats har antagits för vägledning vid tillämpning av konventionens 

                                                
1528 Det finns ett flertal fall där de som har överklagat jaktbeslut inte har ansetts berörda. Exempelvis har 
Svenska Rovdjursföreningen överklagat ett beslut om jakt i vetenskapligt syfte. Föreningen ansågs inte ha 
talerätt eftersom de inte ansågs berörda. Se prop. 2008/09:210, s. 54. 
1529 Se om avslag om skyddsjakt som överklagades av Strömsunds jaktvårdskrets. Länsrätten fann att 
jaktvårdskretsen inte hade talerätt eftersom de inte var berörda. Se prop. 2008/09:210, s. 54. 
1530 Prop. 2008/09:210, s. 53-54. 
1531 För en beskrivning och analys av EU-rätten och den internationella rätten, se Darpö (2011), särskilt, s. 
29-50. Se även det ovan nämnda målet C- 240/09, där domstolen uttalar att Århuskonventionen är en 
integrerad del av unionsrätten och att det åligger de nationella domstolarna att så långt som möjligt tolka 
reglerna i ljuset av dessa bestämmelser. Detta innebär med andra ord att medlemsstater har en skyldighet 
att införa en rätt att överklaga jaktbeslut för miljöorganisationer (när det gäller sådant som omfattas av 
EU-rätten). Vidare kan det EU-rättsliga målet C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening 
mot Stockholms kommun genom dess marknämnd (begäran om förhandsavgörande från Högsta 
domstolen) om miljöorganisationers rätt att överklaga beslut nämnas. I målet underkändes bland annat de 
tidigare svenska reglerna i 16 kap. 13 § MB om krav på minst 2000 medlemmar. Domstolen uttryckte att 
MKB direktivet visserligen överlämnar till de nationella lagstiftarna att införa direktivets krav och att 
krav på miljöorganisationer följaktligen får ställas upp. Däremot menade domstolen att dessa krav inte får 
medföra att en omfattande rätt till prövning förhindras och inte heller att EU-rätten inte ges en 
ändamålsenlig verkan. Se en beskrivning och analys av målet i Darpö (2011), s. 48-49. 
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bestämmelser. Även om konventionen om biologisk mångfald blivit internationellt 
erkänd och bevarandet av biologisk mångfald numera införts som ett rättsligt mål bland 
annat i miljöbalken och i EU:s naturskyddsdirektiv, saknas i många avseenden konkreta 
förpliktelser som säkerställer att målet genomförs fullt ut. Såsom utvecklas nedan är 
bristerna i den svenska jakt- och viltvårdsreglering ännu större. Sammantaget innebär 
bristerna risk för att målsättningar om bevarandet av biologisk mångfald även i 
fortsättningen inte kommer att uppfyllas.  

Huruvida den rättsliga regleringen av jaktuttag är ett effektivt styrmedel för att uppnå 
biologisk mångfald beror naturligtvis på många olika faktorer. Här har den rättsliga 
regleringen av jaktuttag analyserats med utgångspunkt i sådana ekologiska kriterier som 
kan anses vara nödvändiga för säkerställandet av bevarandet av biologisk mångfald på 
alla nivåer. Givet ekosystemens komplexitet och den ofullständiga informationen är 
dock kriterierna varken uttömmande eller för alltid givna. Kriterierna kan således 
förändras när förutsättningarna i ekosystemen förändras eller när ny kunskap erhålls. 
När så sker måste även gränser för uttag omprövas och anpassas efter den ändrade 
verkligheten eller den nya kunskapen. Detta ställer vidare särskilda krav på 
rättsordningen. Av denna anledning har analysen även syftat till att undersöka huruvida 
regleringen innehåller ändamålsenliga funktioner för att åstadkomma en sådan 
anpassning. Även här visar analysen på betydande brister.    

Resultatet av analysen i rättsreglerna i denna avhandling visar med andra ord att det 
föreligger bristande överensstämmelse mellan ekologiska och rättsliga kriterier i olika 
avseenden, och särskilt när det gäller ekosystemkriterier, samt funktioner för adaptivitet. 
Som nämndes ovan och som exemplifieras nedan ligger bristen dels i utformningen av 
den materiella regleringen (mål, principer och krav), dels i det rättsliga systemet för 
genomförande. Analysen har även visat att det finns betydande skillnader mellan EU-
rättens och den nationella rättens krav. Det finns med andra ord ett flertal rättslägen där 
de rättsliga kriterier som EU-rätten ställer upp för gränssättningen av jaktuttag, inte 
tydligt återspeglas i nationell rätt. Även om EU-rättens förpliktelser efterlevs de facto
är, enligt EU-domstolens praxis, ett oklart nationellt rättsläge (vad gäller främst 
lagstiftningens utformning) otillräcklig för ett korrekt genomförande. Kravet på ett 
korrekt genomförande är dessutom särskilt långtgående när det gäller de EU-rättsliga 
direktiv som är föremål för analysen i denna avhandling. Rättsregler som tydligt 
genomför och styr mot det uppsatta miljömålet är således inte bara nödvändigt för ett 
effektivt måluppfyllande, det krävs även av EU-rätten. Nedan ges några exempel på 
rättslägen där det förekommer bristande överensstämmelser (ur båda de ovan angivna 
perspektiven).  

För det första saknar jaktlagstiftningen mål om bevarandet av biologisk mångfald samt 
principer om försiktighetstänkande och ekosystemförvaltning. Jaktlagstiftningens mål, 
principer och särskilda krav är dessutom endast tillämpliga på viltarter och på jakt. 
Eftersom miljöbalken har ett explicit mål att bevara den biologiska mångfalden, men 
även generella krav på hänsyn som gäller mot var och en, är den parallella 
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tillämpningen med jaktlagstiftningen av stor principiell betydelse. Det innebär således 
att hänsyn till alla delar av den biologiska mångfalden kan krävas vid beslut om jakt 
trots att sådana rekvisit inte anges explicit i jaktlagstiftning. Exempelvis bör hänsyn till 
biologisk mångfald kunna motiveras som ett allmänt intresse vid avvägningar och 
därmed ligga till grund för beslut om jaktuttagets omfattning. Att miljöbalken ska
tillämpas parallellt innebär således att resultatet vid en tolkning och tillämpning av en 
regel i jaktlagstiftningen kan bli ett annat än när så inte sker. Dessutom kan miljöbalken 
innebära särskilda förpliktelser i form av hänsyns- eller tillståndskrav i sådana fall 
aktiviteter vid eller i samband med jakt kan betraktas som miljöfarlig verksamhet, 
vattenverksamhet eller annan åtgärd eller verksamhet som faller under miljöbalkens 
tillämpningsområde.  

När det gäller genomförandet saknas dock tydliga rättsliga krav på att miljöbalkens 
regler ska tillämpas vid beslut enligt jaktlagstiftningen. Dessutom saknas ett tydligt 
tillsynsansvar för miljöbalkens efterlevnad vid jakt och viltvård. Det innebär i praktiken 
en risk att skyddet för sådana ekologiska värden som miljöbalken avser skydda uteblir 
vid beslut om jakt. Till detta kommer att, även om vissa bestämmelser, ger utrymme för 
tolkning i ”ekosystematisk” riktning, är det samlade regelverket otillräckligt från ett 
styrningsperspektiv i detta avseende. Ju större utrymme för tolkning desto större risk för 
skönsmässiga bedömningar. I en avvägning mot ekonomiska intressen är det 
exempelvis inte troligt att bevarandet av ekosystemvärden ges stor vikt när det inte finns 
något övergripande mål att bevara biologisk mångfald i jaktlagstiftningen och eftersom 
detta intresse inte heller ens nämns i förarbeten som ett ”allmänt intresse” (till skillnad 
från skador på skog och annan egendom), annat än i samband med införandet av de nya 
reglerna om älgförvaltningen. 

Det övergripande målet om bevarandet av biologisk mångfald finns även i EU-rätten, 
som även anger särskilda principer för jaktuttag vilka medlemsstaterna är förpliktiga att 
genomföra. Jaktlagstiftning saknar i flera avseenden de mål och principer som 
direktiven ställer upp. Varken ”förnuftigt utnyttjande”, ”förnuftig användning”, eller 
”ekologiskt balanserad kontroll” återfinns i den svenska jaktlagstiftningen och 
kvalitetskravet om en ”gynnsam bevarandestatus” är endast infört delvis. Ett flertal 
bestämmelser saknar kopplingar till upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 
vid beslut om jakt på arter som är skyddade enligt EU-rätten. Givet 
ekosystemperspektivet i EU-rätten är det ovan nämnda viltvårdskravet otillräckligt för 
ett korrekt införlivande. Och, givet det ovan nämnda praktiska genomförandeproblemet 
avseende miljöbalkens tillämpning i kombinationen med att hänsynsreglerna i 
miljöbalken dessutom är allmänt hållna, kan den parallella tillämpningen inte heller 
anses utgöra en fullständig implementering av EU-rättens förpliktelser. 

En rimlig följd av att det saknas målbestämmelser och särskilda principer som relaterar 
till ekosystem och biologisk mångfald i sin helhet är, att det även saknas mer konkreta 
rättsliga krav på hänsynstagande till ekosystemsamband eller arters funktioner i 
ekosystemet vid beslut om jaktuttag. Vid beslut om uttagets storlek är det framför allt 
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kriterier som relaterar till den beskattade artens populationsutveckling som har haft 
genomslag i rättsreglerna. Även den gällande viltvårdsområdeslagen, som har ett uttalat 
syfte att förbättra förutsättningar för samarbetet om viltvård över fastighetsgränserna, 
och som därmed ger goda möjligheter för ekosystemförvaltning, saknar sådana rättsliga 
kriterier. 

Även när det gäller kriterier som relaterar till arten finns skillnader mellan ekologiska 
och rättsliga kriterier. Jaktlagstiftningen anger exempelvis inte att en minsta 
populationsstorlek eller en viss genetisk variation ska upprätthållas (kriterier finns 
endast i icke-rättsligt bindande dokument). Lagstiftning genom förarbeten är inte heller 
tillräckligt för genomförandet av EU-rätten. Ett annat exempel på såväl bristande 
överensstämmelse mellan ekologiska och rättsliga kriterier som bristande 
överensstämmelse mellan svensk rätt och EU-rätt, är avsaknaden av rättsliga rekvisit för 
att säkerställa att arter skyddas fullt ut under olika perioder av deras års- och livscykler. 
I den gällande jaktlagstiftningen finns inget generellt förbud mot jakt under vissa 
känsliga perioder, såsom häcknings- eller flyttningsperioderna. Det är möjligt att sådan 
hänsyn tas vid beslutsfattande i praktiken, men lagstiftningen är inte ändamålsenligt 
utformad ur ett styrningsperspektiv, den garanterar i sig inte ett effektiv genomförande, 
såsom EU-rätten kräver. 

I och med det ovan nämnda kravet på att arten ska bevaras inom hela dess 
utbredningsområde, har dock ett visst ekosystemperspektiv införts i jaktlagstiftningen. 
Kravet innebär nämligen att jakt och annan påverkan måste anpassas till all påverkan på 
artens livskraft oberoende av administrativa gränserna (dock med direktivens 
tillämpningsområde som administrativ begränsning). Detta krav gäller dock inte alla 
arter. Alla de arter som inte anses skyddsvärda eller sådana som vi inte känner till 
(vilket antagligen är en stor mängd åtminstone i ett bredare artperspektiv), ges inget 
skydd. I kombination med att kravet dessutom inte är fullständigt infört i den svenska 
rätten finns återigen risk att ett effektivt skydd uteblir.  

De ovan nämnda bristerna i lagstiftningen kan till del motverkas av ett parallellt 
skyddssystem (som dock inte är föremål för en närmare analys i denna avhandling) för 
skydd av områden och livsmiljöer. Sådana skydd kan vara mycket effektiva för att 
uppnå bevarande av arter, ekosystemfunktioner, habitat eller andra ekologiska värden 
som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden, åtminstone inom området. 
Eftersom många arter är långtvandrande är områdesskyddet emellertid inte alltid 
tillräckligt för att säkerställa bevarandet av biologisk mångfald. Ofta är skyddssystemet 
dessutom kostsamt på grund av regler om ersättning. Artskyddet är således ett 
nödvändigt komplement och rättsliga krav på viltvård i samband med jakt (eller annan 
resursanvändning) kan vara av stor vikt för att uppnå ett effektivare skydd av såväl 
arter, ekosystemfunktioner som livsmiljöer. Sådana krav är dock inte särskilt 
långtgående vare sig i den nationella rätten eller i EU-rätten. Exempelvis innebär 
skyddet av arter inget krav på att återställa eller förbättra kvaliteten av habitaten. Det 
viltvårdskrav som gäller enligt jaktlagstiftningen inkluderar inte heller särskilt 
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långtgående krav på positiva skyddsåtgärder och dessutom saknas sanktioner mot 
markägare och/eller jakträttsinnehavare som inte vidtar nödvändiga viltvårdsåtgärder. 
Analysen visar således att den rättsliga regleringen för bestämmandet av gränser för 
jaktuttag inte är ändamålsenligt utformad i förhållandet till det övergripande målet om 
biologisk mångfald. Dessutom föreligger i ett flertal fall bristande implementering av 
EU-rätten. 

Analysen visar vidare att rättsliga förutsättningar för adaptiv planering till stor del 
saknas i den nationella rätten och i de EU-rättsliga naturskyddsdirektiven. Det finns få 
rättsligt bindande krav på upprättandet av viltförvaltningsplaner och få regler som styr 
innehållet och dess rättsverkningar. De viltförvaltningsplaner som ska upprättas är 
framför allt av vägledande karaktär för myndigheters beslutsfattande. Det finns vidare få 
rättsliga förpliktelser att säkerställa att planerna utformas utifrån ett ekosystematiskt och 
integrerat perspektiv. De är därmed otillräckliga ur ett rättsligt styrnings- och 
genomförandeperspektiv.  

Givet att det föreligger brister i flera olika avseenden finns anledning att diskutera hur 
rättsordningen bör förändras för att bättre genomföra såväl EU-rätten som komplexa 
och dynamiska miljömål. Utan nya perspektiv och angreppssätt finns stor risk för att 
minskningen av den biologiska mångfalden fortsätter och den ekologiska hållbarheten 
att äventyras ytterligare. Mot bakgrund av detta utförs i nästa kapitel en analys av den 
nyzeeländska rättsordningen som sedan tillsammans med dessa analysresultat, samt de 
teoretiska utgångspunkterna som lyfts fram i kapitel 2 och 3, ligger till grund för den 
konstruktiva diskussionen om nya rättsliga angreppssätt för genomförandet av biologisk 
mångfald vid jakt.  
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7 RÄTTSLIG PLANERING FÖR GENOMFÖRANDE 
AV MÅL OM BIOLOGISK MÅNGFALD I NYA 
ZEELAND 

Detta kapitel avser att beskriva och analysera den rättsliga regleringen och skyddet av 
den biologiska mångfalden i Nya Zeeland med utgångspunkt i de problemformuleringar 
som beskrivits i kapitel 1-3. Syftet är med andra ord att analysera om rättsordningen 
innehåller angreppssätt som utifrån de teoretiska utgångspunkterna kan antas vara 
ändamålsenliga för genomförandet av komplexa och dynamiska miljömål (eventuella 
brister och svagheter avses även att belysas).1532 Ett särskilt intressant analysobjekt är 
därför plansystemet för användning av naturresurser i the Resource Management 
Act.1533 1534 Syftet med detta är i sin tur att inhämta kunskap som kan bidra till en 
konstruktiv diskussion, de lege ferenda, om hur den svenska regleringen av viltarter bör 
utformas givet målet om bevarandet av biologisk mångfald (kapitel 8).1535

                                                
1532 Analysen omfattar ett antal lagstiftningar, men fokus är särskilt på the Resource Management Act 
1991 No 69 (Reprinted as at 8 December 2009), (nedan RMA), the Conservation Act 1987 No 65 
(Reprinted as at 20 April 2010), (nedan CA) och the Wildlife Act 1953 No 31 (Reprinted as at 1 August 
2008), (nedan WA). Val av analysobjekt beskrivs närmare i nästa avsnitt.     
1533 Att inte endast regleringen av viltresurser och jakt har valts som ett analysobjekt beror bland annat  på 
att Nya Zeelands faktiska naturförhållanden skiljer sig avsevärt åt från svenska naturförhållanden. I Nya 
Zeeland råder brist på inhemska, vilda, terrestra däggdjur och jakt sker framför allt sker på introducerade 
arter och utgör därmed inte något hot mot bevarandet av den biologiska mångfalden i praktiken. 
Dessutom är det stora problemet för bevarandet av biologisk mångfald introducerade arter och en analys 
av lagstiftning om kontroll av skadearter kan inte anses bidra till den konstruktiva diskussionen i denna 
avhandling (dessutom är, åtminstone än så länge, denna problematik jämförelsevis liten i Sverige). För en 
mer utförlig beskrivning av avhandlingens syfte och avgränsningar se kapitel 1.  
1534 Kapitlet syftar som beskrivs nedan emellertid inte till att beskriva gällande rätt eller att utföra en 
komparation mellan rättssystemen. Ett flertal studier av RMA har redan utförts, även inom den svenska 
miljörättsforskningen, däribland av Allard (2006) samt Carlman (2005 och 2007). I denna avhandling 
avgränsas som sagt studien till funktioner som kan antas vara ändamålsenliga genomförande av målet om 
bevarandet av biologisk mångfald.  
1535 Kapitlet utgör därmed ett bidrag till diskussionen om hur brister i den gällande regleringen av jakt i 
svensk rätt kan åtgärdas.  
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7.1   Inledning  

7.1.1 Varför Nya Zeelands naturresurslagstiftning? 

Det finns ett antal skäl till att Nya Zeelands lagstiftningar har valts som analysobjekt i 
denna avhandling. Det främsta skälet är att den nyzeeländska naturresurslagstiftningen, 
RMA, trots att den antogs redan 1991, förmodligen är en av de mest teoretiskt och 
metodologiskt framåtsträvande naturresurslagstiftningar som finns när det gäller rättslig 
reglering och operationalisering av mål om hållbar förvaltning.1536 Även om det finns 
olika typer av rättsliga angreppssätt i olika lagstiftningar som kan vara intressanta att 
studera bygger de flesta på ett mer traditionellt synsätt om rättslig reglering av 
miljön.1537 RMA innehåller däremot funktioner och element som visar på ett försök från 
lagstiftaren att genomföra en mer radikal förändring av rättens förhållande till naturen, 
från aktivitets- till effektbaserad reglering med systematiska planeringsinstrument där 
ekologiska gränser ska avgöra vad som är hållbart eller inte.1538 Att 
lagstiftningssystematiken är särskilt utformad för att möjliggöra decentraliserat 
beslutsfattande med hög flexibilitet inom de gränser som följer av det övergripande 
målet är särskilt intressant för de problemställningar som denna avhandling behandlar. 

Att RMA dessutom har liknande (se om skillnader mellan hållbar utveckling och hållbar 
användning nedan) övergripande målformulering som miljöbalken (och grundar sig på 
de principer och definitioner som har utvecklats genom Brundtlandskommissionen, Rio-
deklarationen och konventionen om biologisk mångfald), bidrar i sig till att 
lagstiftningen är ett intressant analysobjekt.1539 Den reform av lagstiftning som skedde i 
Nya Zeeland som ledde till att RMA antogs och det övergripande målet om hållbar 
användning infördes var en direkt följd av det arbete som skedde i den internationella 
rätten (särskilt Brundlandrapporten anses utgöra grunden för reformen).1540 Eftersom de 
internationella principerna ofta ger stort tolkningsutrymme finns emellertid möjlighet 
till olika rättsliga lösningar i länderna.1541 Nya Zeeland har exempelvis valt att begränsa 
det övergripande målet till ett ekologiskt mål genom formuleringen ”användning” 

                                                
1536 Se exempelvis Bosselmann (2005), s. 33 som uttrycker att Nya Zeeland’s ”system of governance is 
widely regarded as the world’s most advanced”. Annan lagstiftning som skulle vara intressant att studera 
givet denna avhandlings syfte är EU:s ramvattendirektiv. Se mer om val av analysobjekt samt 
avgränsningar i förhållande till andra forskningsprojekt i kapitel 1.  
1537 Stöd för detta antagande finns bl.a. i Westerlund (2009a), särskilt s. 11.  
1538 Se Bosselmann (2005), s. 33. 
1539 Se ovan om jämförbara rättsordningar. 
1540 Bosselmann (2009), s. 33.  
1541 Som beskrivits i kapitel 5 har de principer som utvecklats i den internationella rätten stater som 
adressater. Det innebär att nationer kan dra olika slutsatser om hur de bör införlivas i den nationella 
rätten.  
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istället för ”utveckling”.1542 Olika rättsliga lösningar för uppfyllandet av samma mål är, 
som ovan beskrivits, särskilt intressant ur ett de lege ferenda perspektiv.1543

Ett annat skäl är att, trots att lagstiftningen innehåller angreppssätt som teoretiskt och 
metodologiskt bör vara ändamålsenliga för att uppnå hållbarhetsmål, fortsätter den 
biologiska mångfalden att minska (även om minskning avtagit något de senaste tre 
decennierna) och den ekologiska hållbarheten fortsätter därmed att äventyras.1544

Lagstiftningens övergripande mål har med andra ord inte uppfyllts trots att det var två 
decennier sen lagstiftningen infördes. Det är därför även intressant att analysera om det 
finns brister i lagstiftningens materiella eller systematiska utformning som kan antas 
orsaka ett genomförandeunderskott.1545  

Analysen begränsas emellertid inte enbart till RMA. Eftersom det övergripande syftet 
med analysen är att ge underlag för en konstruktiv diskussion om nya rättsliga 
angreppssätt för genomförandet av biologisk mångfald i ett vidare perspektiv, och 
instrument för bevarandet av den biologiska mångfalden även finns i annan lagstiftning, 
kan även dessa vara relevant att studera (exempelvis finns regler om jakt och skydd av 
arter i annan lagstiftning). Motivet till att inte avgränsa analysen enbart till regler om 
jakt är bland annat att dessa instrument i sig inte anses vara tillräckligt teoretiskt och 
metodologiskt utvecklade för att ge nya insikter och bidra till den konstruktiva 
diskussionen i denna avhandling (det är som ovan lyfts fram planering som rättslig 
metod och detta systems integration med annan reglering som är av intresse för 
diskussioner om en mer ändamålsenlig reglering av komplexa och dynamiska 
ekosystem).1546 Ytterligare ett motiv är, som nämndes inledningsvis, är att Nya 
Zeelands naturförhållanden skiljer sig mycket från naturförhållandena i Sverige. I Nya 
Zeeland finns endast mycket få vilda, inhemska terrestra däggdjursarter.1547 Den 
terrestra biologiska mångfalden på artnivå domineras av fågelarter och anda artgrupper, 

                                                
1542 Se som sagt om detta nedan.  
1543 Det måste självklart även analyseras vilket kontext en rättslig lösning finns i. Exempelvis är 
instrument och regler för kontroll av främmande arter mer utvecklade i den nya zeeländska regleringen än 
i den svenska, vilket kan förklaras av de mycket omfattande problemen med invasiva främmande arter på 
Nya Zeeland. Att överföra sådana instrument till svensk lagstiftning är således ineffektivt, eller 
åtminstone så länge som problemen med invasiva arter är relativt små. Annan sak är att problemet även 
kan bli omfattande i Sverige, särskilt om betydande klimatförändringar sker och att lagstiftaren därmed 
behöver vara förbered och kunna agera snabbt för att minimera skador och kostnader.    
1544 Förlusten av biologisk mångfald har varit omfattande och många arter har utrotats. Idag beräknas 
dessutom ett mycket stor antal arter vara hotade i Nya Zeeland och dessutom finns det ett stort antal arter 
om vilka kunskapen är för begränsad för att en utvärdering av arternas status ska kunna utföras. Se 
exempelvis http://www.biodiversity.govt.nz/picture/biodiversity/state/index.html (2010-05-12) samt 
Round (2011), s. 3-5. 
1545 Se om teorier om genomförandeunderskott samt skillnaden mellan genomförande och genomdrivande 
i kapitel 3 samt där angivna källor. En låg måluppfyllelse kan självklart orsakas av faktorer som ligger 
utanför rättsordningen. En analys av sådana utomrättsliga faktorer ligger dock utanför denna avhandlings 
syfte. Se kort om detta nedan.  
1546 Se mer om detta i kapitel 1-3. 
1547 I Nya Zeeland finns ett par fladdermusarter. Dessa arter är klassificerade som sårbara (threatened) 
enligt Nya Zeelands klassificeringssystem (se mer om denna längre fram i detta kapitel). Tidigare fanns 
tre olika fladdermusarter, men den s.k. ”Greater short-tailed bats” antas vara utrotad. För en översikt om 
inhemska, vilda arter i Nya Zeeland se http://www.doc.gov.nz/government/native-animals/ (2011-04-27). 
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som inte intressanta ur jaktsynpunkt.1548 Jakt på de allra flesta inhemska fågelarter är 
förbjuden (och straffsanktionerat) och anses inte utgöra något hot mot bevarandet av 
den inhemska biologiska mångfalden i praktiken.1549 Det största problemet för 
bevarandet av inhemsk biologisk mångfald är istället den negativa påverkan av det stora 
antalet introducerade arter (se nedan).1550 I Nya Zeeland kan jakt av de ovan beskrivna 
anledningarna framför allt ses som ett viktigt instrument för att skydda den inhemska 
biologiska mångfalden (d.v.s. genom jakt på invasiva främmande arter).1551 Givet den 
speciella situationen med det stora antalet introducerade arter föreligger vidare 
skillnader avseende krav på en uthållig användning och bevarande av inhemska och 
introducerad mångfald. Målsättningar och krav på bevarande och uthållig användning 
avser som huvudregel den inhemska biologiska mångfalden, även om undantag 
finns.1552  

Vidare omfattas inte heller alla regler i RMA av analysen i detta kapitel, trots att de har, 
eller kan ha, betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden i Nya Zeeland.1553

                                                
1548 I Nya Zeeland finns ett antal artgrupper, såsom evertebrater (insekter, mollusker och andra 
ryggradslösa arter), reptiler och grodor, växtarter av betydelse för bevarandet av den inhemska terrestra 
biologiska mångfalden. Inte minst evertebrater har under den senaste tiden uppmärksammats bland annat 
p.g.a. dess betydelse för bevarandet av inhemska fågelarter och för upprätthållandet av 
ekosystemfunktioner och processer. I den akvatiska miljön finns vidare sötvatten- och marina arter, 
däribland ett antal marina däggdjursarter (såsom val, sjölejon och delfin), som omfattas av 
skyddssystemet. Se mer om detta längre fram.  
1549 Jakt tillåts i stort sett endast på introducerade arter såsom kanadagås, fasan, anka, rådjur, vildget, 
vildgris m.m. Jakten reglerades tidigare genom den s.k. Injurious Birds Act från 1908 och genom Game 
Act 1921. Den senare lagstiftningen införde ett jaktförbud from 1922 på i stort sett alla inhemska 
fågelarter. Det var omtvistat vad som ansågs vara orsaken till den stora minskningen av inhemska 
fågelarter. Många (däribland maorier) menade att det inte var jakten i sig utan att den omfattande 
skogsavverkningen som var orsaken till minskningen. Se http://www.TeAra.govt.nz/en/te-tahere-manu-
bird-catching/1 (2011-04-27). Jakten beskrivs av Round (2011) som endast en av många faktorer som fick 
vissa fågelarter att utrotas. Han uttrycker vidare att jakten kan ha varit en s.k. ”coup de grace”-faktor (se 
s. 3).  
1550 En annan skillnad avseende naturmiljön ligger i att landet har ett stort kustområde (långsmala öar) och 
en mycket stor ekonomisk zon. Regleringen av dessa områden är således inte bara betydelsefulla för den 
ekonomiska välfärden utan även för bevarandet av den biologiska mångfalden. En analys som omfattar 
den rättsliga regleringen av kust- och marina områden och därmed inkludera även fiskelagstiftningen 
skulle därmed vara särskilt intressanta för diskussionen om ändamålsenliga rättsliga funktioner för hållbar 
planering av komplexa och dynamiska ekosystem. Av tidsskäl omfattas emellertid inte fiskelagstiftningen 
i denna studie. 
1551 I praktiken innebär emellertid detta en konflikt mellan jaktintressen och bevarandeintressen. En 
hypotes är att jakträttsinnehavare vill ha stora stammar av de introducerade arter för att få god tillgång till 
jaktbyten, oavsett om de orsakar skador på inhemsk mångfald eller inte. En utrotning av de introducerade 
arterna skulle innebära att jaktmöjligheterna försvann. Sådana konflikter uppstår vanligen mellan jägare 
och DoC enligt Round (2011).  
1552 Alla introducerade arter anses inte vara icke-önskvärda. En del av dessa arter har nämligen stor 
ekonomisk betydelse. Skillnaderna i de rättsliga förpliktelserna avseende inhemsk och introducerad 
biologisk mångfald framgår av den följande beskrivningen och analysen av de nyzeeländska 
rättsordningarna.  
1553 Som beskrivs nedan samt i kapitel 1 syftar detta kapitel inte till att utgöra en utförlig beskrivning av 
gällande rätt eller en komparation mellan det nationella och det nyzeeländska rättssystemet. Den rättsliga 
analysen utförs därmed framför allt med utgångspunkt i de ekologiska och miljörättsteoretiska 
utgångspunkterna som har beskrivits i kapitel 2 och 3. Vilka regler som är relevanta bestäms med andra 
ord av deras funktion i förhållande till genomförandet av mål om biologisk mångfald. Se om begreppet 
funktion i Bogdan (2003), s. 58-59. Se även kapitel 1. För en mer utförlig beskrivning av Nya Zeelands 
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Detta gäller bland annat regler om miljökonsekvensbeskrivningar, regler för tillstånds- 
och omprövning, regler om kompensationsåtgärder och ersättning till markägare 
m.m.1554 Sammanfattningsvis, styrs val av analysobjekt av avhandlingens syften och 
teoretiska utgångspunkter.1555  

7.1.2 Utblickar i ett främmande rättssystem  

Det övergripande syftet med analysen av de nyzeeländska naturresurslagstiftningarna är 
som sagt att bidra till en diskussion om hur en ändamålsenlig lagstiftning om 
användning av viltresurser kan konstrueras för att genomföra mål om biologisk 
mångfald. För att uppfylla det övergripande syftet med detta kapitel utgår analysen 
framför allt från de teoretiska utgångspunkter som beskrivits i kapitel 2 och 3, vilket 
som sagt innebär att det framför allt är planregler som är intressanta att analysera.1556

För att förstå systemet i sin helhet och sätta planregler i sin rättsliga kontext krävs 
emellertid en beskrivning av de målsättningar och ramregler som ligger till grund för 
och som styr planeringens utformning.1557 Såsom i Sverige finns regler om användning, 
skydd och bevarande av den biologiska mångfalden utspridd i ett flertal olika 
författningar. Detta innebär att analysen i detta kapitel även omfattar en beskrivning och 
analys av funktioner för integrering mellan de mest relevanta lagstiftningarna.1558 Det 
bakomliggande motivet till detta är att analysera om det finns funktioner som kan 
främja ett ekosystematiskt angreppssätt och i så fall om sådana kan och bör införas i den 
rättsliga regleringen av jakt för att motverka de brister som analysen i kapitel 6 lyft 
fram.1559  
                                                                                                                                              
miljölagstiftningar hänvisas till annan litteratur. Se framför allt Williams (1999), Bosselmann (2008) och 
Allard (2006). Andra relevanta referenser ges i resterande delar av detta kapitel.   
1554 Såsom beskrivs längre fram finns olika möjligheter vad gäller åtgärder för bevarandet av biologisk 
mångfald på statlig och privat mark. Eftersom en betydande andel av den biologiska mångfald med 
skyddsvärde finns på privat mark blir de begränsningar som gäller avseende myndigheternas rätt att vidta 
åtgärder på privat mark i kombination med krav på kompensation till markägare för expropriation eller 
betydande skada i samband med statligt arbete på fastigheten ett problem i det praktiska genomförandet. 
För en mer fullständig bild av möjligheterna hade en beskrivning och analys av ersättningsregler varit 
motiverat. Detta anses emellertid vara en för omfattande uppgift att inrymma i denna studie och kan 
dessutom inte förväntas bidra till denna avhandlings syfte.  
1555 Detta följer av att syftet med denna studie är hitta nya teoretiskt intressanta angreppssätt som kan 
bidra till den konstruktiva diskussionen, snarare än att analysera gällande rätt. Se som sagt mer utförligt 
om detta i kapitel 1.  
1556 Exempelvis omfattas inte regler om miljökvalitetsnormer, skyddsområden, ersättning m.m. 
1557 Den som inte behöver en detaljerad bakgrundsbeskrivning kan börja läsa vid avsnitt 7.4.2. 
1558 Dessutom ges även en mer översiktlig beskrivning av de olika naturresurslagstiftningarna. De mest 
relevanta lagstiftningarna beskrivs mer utförligt. Detta innebär att bland annat fridlysnings- och jaktregler 
i Nya Zeelands viltlagstiftning beskrivs. Eftersom lagstiftningarna gäller parallellt, såsom den svenska 
jaktlagstiftningen och miljöbalken, ger denna beskrivning en mer korrekt bild av hur det rättsliga skyddet 
av biologisk mångfald ser ut. Likaså skulle en analys av den svenska jaktlagstiftningen ur miljösynpunkt 
ge felaktiga slutsatser om inte även reglerna i miljöbalken inkluderades analysen. 
1559 Såsom nämnts ett antal gånger är en viktig utgångspunkt för denna avhandling att jakt bör ses 
tillsammans med annan användning av mark och vatten som påverkar om påverkar, eller kan påverka, den 
biologiska mångfalden. I den svenska regleringen saknas emellertid i stor omfattning funktioner som 
säkerställer sådana perspektiv. Se kapitel 6, särskilt den sammanfattande diskussionen, för en mer utförlig 
beskrivning av detta.  
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En del av det metodologiska angreppssättet som tillämpas i denna del av avhandlingen 
innehåller därmed jämförande eller s.k. komparativa element.1560 Det är dock viktigt att 
förtydliga att det egentliga syftet inte är att utföra en komparation och att genomgående 
lyfta fram likheter och skillnader i de båda rättssystemen, eftersom detta inte är 
nödvändigt för denna avhandlings syfte.1561 Metodologisk kan därför analysen snarast 
beskrivas som en utblick i en utländsk rättsordning snarare än en komparation av två 
länders rättsordningar.1562 Oavsett om analysen definieras som en utblick eller en 
komparation finns dock vissa svårigheter som hänger samman med skillnader i rätts- 
och/eller samhällskultur mellan länder.1563  

När en främmande rättsordning ska studeras krävs därför medvetenhet om skillnader i 
rättskultur. Det är således relevant att beakta föreliggande skillnader mellan det svenska 
(romerska) och det nyzeeländska (anglosaxiska, s.k. common law) rättssystemet vid 
analysen och diskussionen de lege ferenda. Ju mindre rättskulturella skillnader som 
föreligger mellan länderna, desto större bör möjligheten vara att de rättsliga 
instrumenten är överförbara mellan olika rättsordningar.1564 Ett exempel på en 
rättskulturell skillnad är skillnaden i rättskällornas status.1565 I common law-system har 
vanligen rättspraxis en mycket stor roll, genom dess formellt bindande status, samt 
domstolarnas rättskapande roll i avsaknaden av skriven lagstiftning.1566 Förarbeten har 
däremot en underordnad betydelse.1567  

I denna avhandling är emellertid inte syftet att analysera gällande rätt och det 
rättsområde som analyseras i detta kapitel är dessutom reglerad genom skriven 
lagstiftningen. Detta innebär med andra ord att domstolens roll i dessa fall framför allt 
är att tolka och tillämpa regler snarare än att skapa gällande rätt.1568 Skriven lagstiftning 
står därmed över prejudikat vid konflikter. I detta avseende finns därmed stora likheter 
                                                
1560 Se Bogdan (2003), s. 18 för en definition av komparativ rättskunskap.  
1561 Dessutom har mer omfattande komparation utförts av andra miljörättsliga forskare, dock med andra 
syften. Se särskilt Allard (2006). Dessutom beskrivs den nyzeeländska naturresurslagstiftningen RMA av 
Carlman (2005) och (2007).  
1562 Det kan naturligtvis bero på hur man definierar komparation. Oavsett hur metoden definieras är syftet 
dock detsamma. För en definition se not ovan samt Bogdan (2003), s. 18. Se även Bogdan (2003), s. 27-
29 om den komparativa rättens användningsområden och särskilt avsnitten om bättre förståelse av den 
egna rättsordningen samt arbete de lege ferenda. 
1563 Se Strömholm (1971), s. 251-259.  
1564 Rättskulturella skillnader kan nämligen innebära ett rättsligt instrument som fungerar ändamålsenligt i 
ett land kan vara ineffektivt eller till och med kontraproduktivt i ett annat. Överföringar mellan länder 
brukar ibland benämnas legal transplants. Se exempelvis Bogdan (2003), s. 29 och 44-46 samt där 
angivna referenser.  
1565 Rättskällorna i Nya Zeeland består av avtal (treaties), lag och rättspraxis.  
1566 Bogdan (2003), s. 92-106. 
1567 Genom lagstiftningsprocessen skapas s.k. ”commentaries” (som förklarar föreslagna förändringar i ett 
lagförslag, en s.k. ”bill”), ”explantory notes” (den första texten vid utformningen av ett lagförslag) och 
”statement of reasons” (är preameln till ”regulations”). Dessa kan ges betydelse vid lagtolkning. Detta 
följer av 5(2) och 5(3) § Interpretation Act 1999 som anger att exempelvis ”explanatory material”, ”may 
be considered in ascertaining the meaning of an enactment…”.  
1568 Enligt 5(1) 5 Interpretation Act ska en lagstadgad regel tolkas med utgångspunkt från texten och 
lagstiftningens syfte. Se en kort beskrivning av miljödomstolens roll nedan. För en beskrivning samt 
historik av det nyzeeländska rättsystemet se exempelvis Ministry of Justice, http://www.justice.govt.nz/ 
(2010-08-04), och  Allard (2006), s. 55-60.  
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med det svenska rättssystemet, vilket i sin tur bör främja jämförbarheten mellan 
systemen.1569

Utöver juridiska (eller s.k. inomrättsliga) orsaker finns dock, som ovan påpekats, även 
faktorer som ligger utanför rättsordningen. Rättssystemet är endast en del av 
samhällskulturen och exempelvis ekonomiska, sociala/kulturella, politiska eller 
geografiska faktorer kan påverka lagstiftningens effektivitet. Ett rättsligt instrument kan 
därmed vara mindre eller mer effektivt i ett land än i ett annat om det finns skillnader i 
sådana icke-juridiska faktorer även om instrumentets uppbyggnad är densamma i båda 
länderna. Rättsliga instrument kan även kompletteras eller ersättas med andra 
instrument, exempelvis ekonomiska styrmedel om lagstiftaren anser att vinst- och 
nyttomaximering styr mänskligt beteende i hög grad. Det är således även nödvändigt att 
känna till relevanta samhällskulturella skillnader vid en analys av en främmande 
rättsordning.1570 Det ligger däremot utanför denna avhandlings syfte att beskriva eller 
analysera sådana skillnader. Analysen av rättsreglerna och diskussionen i detta kapitel 
sker dock inte okritiskt utan med medvetenhet om att vissa grundläggande skillnader i 
demografi, naturmiljö, samhällskultur o.s.v. med särskilt relevans för 
naturskyddslagstiftningens utformning och effektivitet kan finnas.1571 Eftersom 
skillnader i landets geografiska och miljömässiga förhållanden kan antas vara särskilt 
viktiga för förståelsen av analysen av naturskyddslagstiftningens inleds nästa avsnitt 
med en kortfattat beskrivning av detta.1572

                                                
1569 Även om lagtext lagsystematik är det primära analysobjektet i detta kapitel, eftersom syftet är att 
finna nya rättsliga angreppssätt och inte att beskriva gällande rätt, kommer även rättspraxis att beaktas när 
så anses nödvändigt för klargörande av lagstiftningarnas innehåll. Metodiken beskrivs i kapitel 1.  
1570 Se exempelvis Pawson och Brooking (2002) och Oliver (2007).  
1571 Skillnader som kan anses vara särkskilt betydande för den rättsliga analysen och förståelsen beskrivs 
därför vid behov i detta kapitel.    
1572 Som ovan förklarades har skillnaden i naturförhållanden bland annat inneburit att regler om jakt 
endast ges ett litet utrymmet i denna studie. Dessutom bör upprepas att dessa skillnader även innebär att 
utformningen av förpliktelser avseende skyddet av biologisk mångfald framför allt har avgränsats till 
inhemsk biologisk mångfald. Att differentiera mellan inhemsk och introducerad biologisk mångfald är 
viktig eftersom synen på introduceringar av arter har varit, och till viss del fortfarande är, mindre 
restriktiv än exempelvis i Sverige, bland annat till följd av dessa arters betydelse för vissa näringar i 
landet. Av denna anledning avser begreppet biologisk mångfald i detta kapitel, inhemsk biologisk 
mångfald, när inte annat anges.  
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7.2   Introduktion till Nya Zeelands miljölagstiftning 

7.2.1 Kortfattat om Nya Zeelands naturmiljö 

Nya Zeeland (Aotearoa)1573 är en ögrupp med två större öar (Nordön och Sydön samt 
ett antal mindre öar) belägen i Stilla havet.1574 Till Nya Zeeland hör också 
Tokelauöarna, Cooköarna och Niue.1575 Nya Zeelands två huvudöar är långsmala, vilket 
bland annat innebär att landet har ett stort kustområde och en stor ekonomisk zon 
(världens fjärde största).1576 På dessa öar finns dessutom en stor variation av 
ekosystem.1577 Att Nya Zeeland består av öar har haft avgörande påverkan på 
evolutionen och unika naturförhållanden har utvecklats som följd av den långa 
isoleringen.1578 Exempelvis har den största och dominerande gruppen av arter i de 
terrestra ekosystemen utgjorts av fåglar, och brist på terrestra däggdjursarter (endast 
fladdermusarter finns) och predatorer har inneburit att många av fågelarterna förlorat sin 
förmåga att flyga.1579 Isoleringen har generellt inneburit att den flora och fauna som 
finns på Nya Zeeland är särskilt känslig mot störningar men också att en utmärkande 
stor andel av de arter som finns där är endemiska (de finns med andra ord ingen 
annanstans i världen).1580 Trots att Nya Zeeland var världens sista, stora område att 
koloniseras, har den biologiska mångfalden degraderats kraftigt.1581 En stor del av de 
inhemska arterna har utrotats och många arter är fortfarande hotade.1582 Med andra ord 
finns risk för ytterligare irreversibel förlust av den biologiska mångfalden.1583 

                                                
1573 Aotearoa är maoriernas namn på Nya Zeeland.  
1574 Se mer info i CIA:s faktabok om Nya Zeeland, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/nz.html (2010-05-26). 
1575 De senare öarna är självstyrande, CIA (2010). 
1576 Den exklusiva ekonomiska zonen (EEZ) beräknas vara ca 4.000.000 kvadratkilometer. Se 
Bosselmann (2005), s. 356.  
1577 På Nordön finns framför allt bergigt landskap och aktiva vulkaner medan Sydön är delad av en 
fjällkedja med regnskog på dess västra sida och jordbrukslandskap på östra sidan.  
1578 Nya Zeeland separerades från andra kontinenter för ca 82 miljoner år sedan, Department of 
Conservation (2000), s. 1.  
1579 Se exempelivs Round (2011), s. 1 (artikeln kommer att publiceras senare detta år i New Zealand 
Journal of Environmental Law). Se även http://www.doc.gov.nz/government/native-animals/ (2011-04-
27).. 
1580 Av alla arter som känns till och har dokumenterats är alla groddjur och reptiler, 90 procent av 
insekterna, ca 80 procent av växtarterna och ca 25 procent av fågelarterna är endemiska. Se Ministry for 
the Environment (2007), s. 351 samt Jungen (2008) s. 1.  
1581 Landet har endast bebotts i ca 1000 år. Maorierna kom tidigast till Nya Zeeland (antagligen runt 800 
e.kr.) och koloniserades först av britterna under början till mitten av 1800-talet (de första britterna, under 
James Cooks ledning, kartlade Nordön och Sydön tidigare, kring 1769). Idag bebos landet av ca 4,1 
miljoner människor.  
1582 Nord- och Sydön har förlorat 95,8 respektive 92 procent av den inhemska mångfalden enligt Ministry 
for the Environment (2007), s. 364. Cirka 60 procent av den inhemska terrestra faunan har utrotats sedan 
1300-talet enligt Kennedy and Perkins (2000), s. 17. Se även de Lange et al. (2010) som beskriver 
inhemska växtarter på Nya Zeeland. Mer än 2500 av olika djur-, växt och svamparter som känns till idag 
anses vara hotade enligt Ministry of the Environment (2007), s. 351. För att ta några exempel klassificeras 
153 fågelarter, 251 evertebrater och 343 växtarter som hotade. Dessutom är ett stort antal arter 
klassificerade i lägre riskkategorier eller i kategorin ”data deficient” som innebär att det inte finns 
tillräckligt med information för att avgöra arten bevarandestatus. Se ett mer utförligt exempel i Round 
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Liksom i många andra delar av världen har degraderingen skett till följd av den 
industriella tillväxten och urbaniseringen, överutnyttjande av naturresurser, utsläpp av 
föroreningar o.s.v.1584 Fragmentering av livsmiljöer och introduceringar av främmande 
arter anges ofta vara huvudorsaken till den negativa påverkan på inhemsk 
mångfalden.1585 Introducerandet av främmande arter anses ha haft och ha en negativ 
påverkan på hela ekosystem, bland annat genom att förändra näringsvävsstrukturer och 
genom att konkurrera ut inhemska nyckelarter.1586 De negativa påverkningarna av 
introducerade arter anses vara det allvarligaste hotet mot bevarandet av den biologiska 
mångfalden på Nya Zeeland, till och med mer betydelsefull än förlusten och 
fragmenteringen av viktiga habitat.1587 Rättsregler om och åtgärder för kontroll och 
eliminering av introducerade invasiva arter utgör därför en viktig del av regleringen för 
bevarandet av den biologiska mångfalden (och utgör därmed även en betydande del av 
det praktiska förvaltningsarbetet).  

Allt eftersom insikterna om de inhemska växt- och djurarternas värden för den 
biologiska mångfalden, naturresursers uttömbarhet och andra typer av komplexa 
miljöproblem ökat, har dock ett flertal miljö- och naturskyddslagstiftningar införts med 
syfte att förhindra de negativa påverkningarna.1588 Idag finns en omfattande mängd av 
rättsliga instrument för reglering av naturresursanvändning i Nya Zeeland och under de 
senaste tre decennierna har den negativa trenden delvis avtagit tack vare olika 
lagstiftnings- och bevarandeåtgärder.1589 Minskningen av den biologiska mångfalden 
fortsätter dock och ytterligare irreversibla förluster riskerar att uppstå. Det kan därför 

                                                                                                                                              
(2011), s. 4. För en översikt av klassificeringssystemet se 
http://www.doc.gov.nz/publications/conservation/nz-threat-classication-system/nz-threat-classification-
system-lists-2008/ (2011-04-27). 
1583 Degraderingen av den biologiska mångfalden i Nya Zeeland anses vara ett av landets största 
miljöproblem. Se Ministry for the Environment (2007), s. 399 och Moller et al. (2000), s. 156. 
1584 Idag är jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk de största näringarna i Nya Zeeland och näringar 
bidrar tillsammans med turismnäringen för ca en tredjedel av landets BNP. Se Oliver (2007), s. 7 och 
Williams (1997), s. 10. 
1585 Ett jaktförbud på i stort sett alla fågelarter infördes redan 1921. Hur stor den negativa effekten av jakt 
verkligen var, var och är emellertid inte helt klart och åsikter om jaktens effekt skiljer sig åt mellan olika 
grupper. Se mer nedan samt http://www.biodiversity.govt.nz/picture/biodiversity/state/hunting.html 
(2010-05-12). I dag är det framför allt jakt på introducerade arter som tillåts. Denna jakt anses ha ett 
betydande rekreationsvärde, men är också kontroversiell eftersom dessa arter vanligen anses orsaka 
skador på den inhemska mångfalden (jakträttsinnehavare vill ha stora populationer medan departementet 
vill hålla ned populationsstorlekarna). För mer information om jakt i Nya Zeeland se Perkins et al. (2000), 
s. 206-207, Kennedy and Perkins (2000), s. 17 och 
http://www.biodiversity.govt.nz/picture/biodiversity/state/hunting.html (2010-05-12). 
1586 Exempelvis har introduceringen av Stillahavsråttor (rattus exulans), inneburit att arter med 
nyckelfunktioner för näringstillförsel i skogslandskapet har försvunnit (se exempelvis Sinclair et al., 
2005, s. 373).  
1587 Nya Zeeland har också högst antal introducerade arter i hela världen. Department of Conservation 
(2000), s. 6-7. 
1588 De inhemska arterna och ekosystemen, särskilt de marina ekosystemen, anses utgöra betydande 
värden för den Nya Zeeländska ekonomin och välfärden i stort. I en studie från 2007 uppskattades värden 
av den inhemska biologiska mångfalden vara dubbelt så stor som Nya Zeelands bruttonationalprodukt. Se 
Department of Conservation (2000) för mer information om värderingsstudien. Se även Williams (1997), 
s. 11 och 13. 
1589 En kortfattad beskrivning finns i Nya Zeelands strategi för bevarandet av biologisk mångfald på 
http://www.biodiversity.govt.nz/ (2010-06-22). 
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redan här antas att det finns brister även i den Nya Zeeländska rättsordningen för 
säkerställandet av användningen av den biologiska mångfalden inom ekologiskt 
hållbara gränser.1590  

7.2.2 Miljörättens utveckling 

Nya Zeelands historiska bakgrund som brittisk koloni, och senare som en suverän stat i 
det brittiska samväldet,1591 innebär att rättsystemet har sin grund i det engelska common 
law-systemet.1592 Lagstiftning uppstår därav genom två primära rättskällor, nämligen 
skriven lag och common law.1593 Parlamentet har suverän lagstiftningsmakt.1594

Nationella policies genomförs vanligen genom skriven lag och det är domstolens 
uppgift att tolka och tillämpa de skrivna lagarna.1595 Även om en stor del av 
lagstiftningen härrör från common law-systemet har icke lagfästa rättsprincipernas 
betydelse minskat över tiden och skyldigheter definieras allt oftare i lagtext, med en 
ramlagstiftningsteknik som ofta är mål- och principorienterad.1596 Idag utgör skriven 
lagstiftning därför den primära rättskällan inom miljörätten.1597 Genom reformerna på 
80- och 90-talen, som beskrivs mer nedan, integrerades de flesta miljölagar för att 
minska den fragmenterade regleringen av miljö- och naturresurser.1598 Idag finns ett 
antal ramlagstiftningar för reglering av naturresurser, med olika syften, funktioner och 
angreppssätt.1599  

                                                
1590 Som nämnts ovan är även brister i rättsordningen intressanta ur ett de lege ferenda perspektiv. Den 
nya zeeländska rättsordningen kommer därför att analyseras med ett kritiskt förhållningssätt.  
1591 Idag är Nya Zeeland en parlamentarisk demokrati med Elisabeth II som statschef (sedan 1952). Se 
exempelvis https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html (2010-05-26).  
1592 Nya Zeeland blev en brittisk koloni genom Waitangifördraget 1840 och hamnade Nya Zeeland under 
brittiskt styre 1907. Nya Zeeland blev helt självständigt först 1947.  Se 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html (2010-05-26).  
1593 En följd av detta är vidare att Nya Zeelands konstitutionella regler inte finns i ett sammanhängande 
och överordnat system, utan återfinns i ett flertal lagar, konventioner, Waitangifördraget, principer och 
regler som har utvecklats genom common law m.m. Se mer om detta i Bosselmann (2008), s. 362. 
1594 Lagstiftningen kan inte förklaras ogiltig av domstolen (endast tolkas). Se Bosselmann (2008), s. 362 
och Mulholland (2001), s. 25-75.  
1595 Se Bosselmann (2008), s. 362. 
1596 Detaljreglering överlämnats istället till olika ”expertorgan” enligt Williams (1997), s. 21. En orsak till 
att Nya Zeelands rättsystem influerats i lägre grad av det engelska och i allt större utsträckning av 
internationell rätt som tas upp är bland annat Storbritanniens medlemskap i EU (sedan 1973). Se Allard 
(2006), s. 55 och där angivna källor. 
1597 Common law principer har haft störst betydelse i den tidiga utvecklingen av miljörätten, när det 
framför allt gällde grannerättsliga konflikter. De har emellertid viss betydelse än idag. Se Williams 
(1997), s. 21 samt not 1 där några viktiga undantag ges. Se även s. 26ff samt s. 343 för en beskrivning av 
common law principer samt dess förhållande till skriven lagstiftning. Det finns även rättspraxis som 
behandlar förhållandet mellan common-law principer och skriven lagstiftning. Se exempelvis Falkner v. 
Gisborne District Council, (1995) NZRMA 462.  
1598 Idag finns med andra ord färre, men mer omfattande, författningar och det är i dessa författningar som 
miljörättens grunder återfinns. 
1599 Analysen avgränsar sig till de lagstiftningar som är av störst intresse för de frågeställningar som 
denna avhandling behandlar. Detta beskrivs närmare nedan.   
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Trots att rättsystemet härstammar ur ett common law system finns många likheter med 
hur naturskyddslagstiftningarna utvecklats och utformats i Sverige, åtminstone sett ur de 
problemperspektiv som denna avhandling utgår ifrån.1600 Såsom nämnts tidigare består 
också den miljörättsliga regleringen idag framför allt av skriven lag.1601 Liksom i 
Sverige har även miljölagstiftningen i Nya Zeeland tidigare framför allt varit inriktad på 
kontroll av förorenande aktiviteter och olika typer av störningar, skydd av enskilda 
växt- och djurarter eller antropocentriska värden.1602 Exempelvis var till en början, 
närmare bestämt i slutet av 1800-talet, artskyddet framför allt inriktat på jakt- och 
fiskbara arter, vilka dessutom hade introducerats av ekonomiska intressen. Allt eftersom 
kom ett flertal inhemska arter att fridlysas och så småningom infördes ett system med 
fullständigt skydd av alla viltarter (med en bredare definition av viltarter än den 
svenska) som utgångspunkt såväl som skydd av viktiga naturområden.1603  

Natur- och miljöskydd lagstiftades dessutom ofta ad-hoc och var med andra ord till 
största del reaktiva (skyddet infördes således för att lösa ett problem som redan 
uppstått), även om vissa tidiga lagstiftningar innehöll element av planering.1604 En 
annan likhet är att naturskyddslagstiftningarna utvecklades sektoriserade och före 
införandet av RMA fanns inte något integrerat och holistiskt angreppssätt i regleringen 
av naturresurser. Genom RMA, som idag utgör en hörnpelare i Nya Zeelands 
miljölagstiftning, kom regler om mark, luft och vatten att införas i en och samma 
lagstiftning, med det övergripande syftet att uppnå hållbar förvaltning av naturresurser 
genom ökad integration mellan olika medier.1605 Dessutom flyttades fokus från 
regleringen av aktiviteter till den samlade effekten på miljön. Fokus flyttades således 
från kontroll av aktiviteter som sådana till dess potentiella eller faktiska påverkan på 
miljön (som dessutom definierades brett). 

RMA beskrivs ofta som en radikal förändring vid den tidpunkten, från traditionell 
miljölagstiftningen till ett helt nytt angreppssätt med integrerad naturresursplanering för 

                                                
1600 Se även Allard (2006) som i sin avhandling anger att det finns ett oväntat stort antal likheter mellan 
svensk, kanadensisk och nya zeeländsk miljö- och ursprungsbefolkningsrätt (s. 47-49). Jaktlagstiftningens 
utveckling har beskrivits i kapitel 4, och miljörätten i stort i annan miljörättslig litteratur. Se exempelvis 
Gipperth (1999) och Michanek (2003) och Michanek och Zetterberg (2004, 2008).  
1601 Förutom skriven lag, s.k. Act, som antas av parlamentet, finns även underliggande förförfattningar 
med administrativa eller mer detaljerade materiella regler. S.k. regulations (översätts här med förordning) 
antas av the Governal-General, ministerierna eller annat organ med befogenhet att anta sådana under en 
lag.  
1602 Williams (1997), delar in de funktioner miljölagstiftningen antagits för över tiden i fem övergripande 
(men även överlappande) kategorier. Dessa kategorier utgörs av lagstiftning för kontroll av förorening, 
avfall och kemikalier, lagstiftning för bevarandet av natur och kulturvärden, lagstiftning för 
resursallokering, lagstiftning för miljöplanering samt lagstiftning för förvaltning av naturresurser. 
1603 Se mer om detta nedan.  
1604 Sådana element fanns exempelvis i viltlagstiftningen, the Wildlife Act från 1953 (se 9-14 (A-C) §§), 
och i Water and Soil Conservation Act samt i planlagstiftningen Town and Country Planning Act, som till 
stor del överförts i RMA. Planeringsregler relevanta för denna avhandling beskrivs längre fram i detta 
kapitel.     
1605 Se RMA:s preambel där det bland annat anges att syftet med lagen är att öka integrationen mellan 
traditionell miljöskyddslagstiftning och lagstiftningen om resursanvändning och förvaltning. Se även 
Willams (1997), Allard (2006) och Carlman (2005).  
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genomförandet av hållbar utveckling som det övergripande målet.1606 Lagstiftningen var 
en följd av det internationella arbetet och de konventioner och principer som arbetats 
fram under Stockholmskonferensen (särskilt Stockholmsdeklarationen från 1972) och 
som senare vidareutvecklades under Rio-konferensen.1607 Nya Zeeland var 1991 det 
första landet i världen som införde hållbar utveckling som det övergripande målet för 
miljölagstiftningen. Antagandet av den nya lagstiftningen var emellertid också en del av 
ett mycket omfattande neoliberalistiskt reformarbete som regeringen genomdrev inom 
många olika sektorer under 80- och 90-talen.1608 Reformarbetet syftade till att minska 
den statliga inblandningen, vilket ansågs skapa större flexibilitet och ökad effektivitet 
ibland annat regleringen av naturresursanvändningen. Nästan tre decennier senare har 
det dock visat sig att lagstiftningen inte har genomförts fullt ut och att minskningen av 
den biologiska mångfalden fortsätter.1609 Det uppsatta målet, hållbar förvaltning av 
naturresurser, har därmed ännu inte uppnåtts.1610 Arbete med förändringar i såväl 
lagstiftning som policies och planer m.m. med syfte att genomföra det övergripande 
målet om hållbar förvaltning pågår därför kontinuerligt.1611 Det övergripande målet som 
sådant står emellertid fast.  

7.2.3 Förhållandet mellan naturresurslagstiftningar 

Antagandet av RMA innebar att ett stort antal natur- och miljölagstiftningar 
sammanfogades i en lag och RMA gäller uttryckligen för alla naturresurser förutom 
fiske- och mineralresurser.1612 Trots detta har ett flertal naturskyddslagstiftningar och 
rättsliga instrument med betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden och 
hållbar förvaltning inte integrerats i RMA. De för denna avhandling viktigaste 
lagstiftningar som ligger utanför RMA är viltlagstiftningen, Wildlife Act 1953, och 

                                                
1606 RMA var dock inte en helt ”ny” lagstiftningen eftersom den till stor del bygger på tidigare 
lagstiftningar. Se om vilka miljölagstiftningar som har integrerats i RMA i Williams (1997). Se även 
referenserna Birdsong (1998), s. 1 och Johnson (1995), s. 76 i Williams (1997). 
1607 Se om de internationella konventionerna, Brundtlandrapporten och målet hållbar utveckling i kapitel 5 
samt de där angivna källorna. Se om Nya Zeelands förhållande till den internationella rättsutvecklingen i 
Oliver (2007), 4-6.   
1608 Se exempelvis Frieder (1997), s. 8.  
1609 Minskningen har dock som sagt delvis avtagit, vilket visar på att lagstiftning och förvaltningsåtgärder 
till viss del varit effektiva. Enligt den nyzeeländska regeringen anses detta dock vara långt ifrån 
tillräckligt och ytterligare arbete bör genomföras för att förhindra att ytterligare minskning sker. Se 
exempelvis Department of Conservation (2000), 7.  
1610 Som ovan beskrivits finns därmed anledning att anta att det även finns brister i systematiken eller i 
den materiella regleringen i den nya zeeländska regleringen av naturresurser och såvida dessa brister har 
relevans för de frågeställningar som denna avhandling behandlar kommer de att belysas i analysen i detta 
kapitel. 
1611 Bland annat ersattes den tidigare nationella policyn för kusten under 2010. Dessutom antogs en 
nationell policy för sötvatten under 2011. Dessutom finns ny ett förslag till en nationell policy för 
förvaltningen av den inhemska biologiska mångfalden (som beskrivs nedan finns för närvarande ingen 
nationell policy för biologisk mångfald). För mer information se miljöministeriets hemsida, 
http://www.mfe.gov.nz/index.html (2011-07-29). 
1612 Det var ca 50 författningar som integrerades. Dessutom berördes ytterligare ca 150 lagstiftningar och 
förordningar (antingen genom ändringar eller upphörande). Se mer detaljerad information om detta i 
exempelvis Fisher (2003), s. 1.  
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lagstiftning för bevarande av naturvärden på statlig mark, Conservation Act 1987.1613

Vidare finns ett antal lagstiftningar om skydd av områden, skydd av marina arter, skydd 
av växtarter och reglering av fiske m.m.1614 Materiella och processuella regler med 
betydelse för genomförandet av den biologiska mångfalden finns med andra ord i ett 
relativt stort antal naturskyddslagstiftningar.1615 I viltlagstiftningen finns exempelvis 
fridlysningsinstrumentet medan skydd av arternas habitat och ekosystem återfinns i 
andra lagstiftningar.1616 Liksom miljöbalken gäller RMA parallellt med annan 
lagstiftning. Det innebär att en verksamhet kan behöva tillstånd från flera olika 
lagstiftningar samtidigt, för att vara tillåtna. Det räcker således inte med att kraven i 
exempelvis RMA är uppfyllda om det samtidigt finns krav i annan lagstiftning, 
förordningar, förordningar eller enligt common-law principer.1617 När det gäller 
konflikter mellan RMA:s målsättning och common-law har domstolen i ett flertal mål 
uttalat att det materiella innehållet i RMA har företräde framför principer om privata 
äganderättigheter.1618

7.2.4 Fördelning av kompetens och ansvar för 
naturresursförvaltning 

7.2.4.1  Inledning  

Genom de olika naturskyddslagstiftningarna är idag ett flertal aktörer, däribland 
miljödomstolen, myndigheter på olika förvaltningsnivåer (nationella, regionala och 

                                                
1613 Lagstiftningar kan laddas ned från respektive departements hemsida.  Se exempelvis the Wildlife Act 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1953/0031/latest/DLM276814.html?search=ts_act_wildlife_res
el&p=1&sr=1 (2010-03-26).  
1614 Regleringen av fiske sker genom Fisheries Act 1996 och reglering av användningen av skogsresurser 
på privatmark i Forests Act 1949. Dessutom finns särskilda lagstiftningar om områdesskydd, däribland 
Marine Reserves Act 1971, Reserves Act 1977 och National Parks Act 1980. Det finns även lagstiftningar 
om kontroll av skadearter och skydd av växtarter, den s.k. Native Plants Protection Act, som anses vara 
helt tandlös enligt Round (2011), s. 5. Se vidare i exempelvis Williams (2000) och Bosselmann (2005) för 
en beskrivning av alla nyzeeländska miljö- och naturresurslagstiftningar.  
1615 Här kommer begreppet naturresurslagstiftning att inkludera alla de ovan nämnda lagstiftningarna. 
Som beskrivs nedan har de olika lagstiftningarna olika syften och förenklat kan lagstiftningarna dela upp i 
två huvudkategorier, nämligen lagstiftning med det övergripande syfte att säkerställa en hållbar 
användning och uttag av naturresurser (exempelvis RMA och fiskelagstiftningarna) samt lagstiftningen 
med bevarande som det övergripande syfte (exempelvis Conservation Act, Wildlife Act och 
områdesskyddslagstiftningarna).  
1616 Hur lagstiftningarna förhåller sig till varandra analyseras mer ingående i senare delar av detta kapitel. 
1617 Se 23(1) § RMA.  
1618 Se Birdsong (1998) för en rättsfallsredogörelse. Se särskilt om New Zealand Suncern Construction v. 
Tasman District Counci l (1996) NZRMA 411, p. 425 där domstolan uttalade att RMA “sets in place a 
scheme in which the concept of sustainable management takes priority over private property rights”. I 
Hall v. McDrury (1996) NZRMA 1, p. 9, där domstolen slog fast att RMA:s syfte om hållbar användning 
och “… its goal of avoiding, mitigating, or remedying adverse environmental effects override common 
law rights to drive livestock on a public road.” Se även Falkner v. Gisborne District Council, (1995) 
NZRMA 462, p. 478. 
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lokala), ursprungsbefolknings- och andra samhällsgrupper, miljöorganisationer, 
markägare och resursanvändare m.m. involverade i lagstiftningsprocessen och 
rättstillämpningen på olika sätt, med olika roller, rättigheter och ansvar.1619 Som 
beskrivits ovan och som framgår ytterligare av texten nedan genomfördes ett 
omfattande reformerings- och decentraliseringsarbete genom antagandet av RMA för att 
effektivisera administrationen.1620 Trots detta övergripande syfte att effektivisera 
administrationen finns idag ett stort antal aktörer med olika funktioner och ansvar för 
förvaltning av naturresurser. Statliga myndigheter med viktiga funktioner för 
förvaltningen av naturresurser är särskilt ministerier, regeringsdepartement och 
regionala och lokala myndigheterna, s.k. råd.1621 För att underlätta förståelsen av 
analysen i detta kapitel beskrivs myndighetsstrukturen och ansvarsfördelningen mellan 
olika administrativa nivåer mer ingående i den följande texten.  

7.2.4.2  Centrala naturvårdsmyndigheter 

De centrala ministerierna och departementen är framför allt ansvariga för 
administrationen av lagstiftning, däribland antagandet av följdlagstiftning, utformningen 
av nationella policies, antagandet av miljökvalitetsnormer m.m., inom det 
ansvarsområde som följer av respektive lag. De två centrala statliga myndigheterna med 
det övergripande ansvaret för reglering, förvaltning och planering av naturresurser är 
Ministry of Environment (ME) och Department of Conservation (DoC).1622

Tillsammans har dessa två myndigheter ett mycket vidsträckt ansvar som i stort sett 
täcker in alla instrument och rättsregler som denna avhandling analyserar. Det finns 
därmed anledning att särskilt beskriva dessa två myndigheters kompetens och 
ansvar.1623  

Miljöministeriet etablerades genom antagandet av Environment Act 1986 och övertog 
då tidigare ministeriers ansvar. Miljöministeriets ansvar är mycket brett.1624 ME ansvar 
bland annat för genomförandet av RMA, utformandet av nationella policies och 
antagandet av miljökvalitetsnormer under RMA m.m. ME ansvarar dessutom för 
administrationen av flertal andra lagstiftningar.1625 Ansvaret kan även vara delat med 
andra ministerier (exempelvis delar ME ansvar för utformandet och revidering av 

                                                
1619 Med myndighet avses i detta kapitel offentliga (statliga) myndigheter på olika förvaltningsnivåer och 
därmed motsvara begreppet ”public authority” såsom definierat i 2 § Environment Act 1986. Där anges att 
“Public authority means — (a) A Minister of the Crown: (b) A Government department: (c) Any 
instrument of the Executive Government of New Zealand: (d) Any local authority:”. 
1620 Se exempelvis Williams (2000) och Memon och Skelton (2007).   
1621 Se definitionen av ”public authority” ovan. Utöver detta har som beskrivits ovan miljödomstolen en 
betydande roll för tolkningen och tillämpningen av lagstiftningens bestämmelser och för konfliktlösning.  
1622 Se särskilt 24 § RMA angående “functions of Minister for the Environment” samt 28 § RMA 
angående “functions of Minister of Conservation”. Detta beskrivs närmare bland annat i samband med 
planinstrumenten.  
1623 För en ingående beskrivning av alla ministerier se Nolan (2005), särskilt s. 65-67.  
1624 De primära funktionerna kodifieras i 31 § EA.  
1625 Exempelvis New Organisms Act 1996 och Soil Conservation and Rivers Control Act 1941 mfl.   
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lagstiftning om förvaltning av marina resurser, inklusive hållbar användning av 
fiskeresurser med Ministry of Fisheries och kontrollen av skadearter med the Ministry 
of Agriculture and Forestry).1626 Ansvaret för ME följer av målen uppsatta i EA och de 
specifika funktionera angivna i lagen.1627 Där anges bland annat att ME ska säkerställa 
uthållig användning av naturresurser för att tillgodose framtida generationers behov och 
även att hänsyn ska tas till ekosystemens egenvärde vid förvaltning av naturresurser.1628

Inom miljöministeriet (under miljösekretariatet) finns också sedan 2009 en nationell 
naturvårdsmyndighet (Environmental Protection Authority of New Zealand).1629

Naturvårdsmyndighetens primära uppgift är att behandla ärenden av nationell betydelse 
(bland annat frågor om GMOs, kemikalier, ozonförtunning, stora infrastrukturprojekt 
och olika miljöaspekter som uppstår till följd av utrikeshandel).1630  

Utöver ministerierna, och den nationella naturvårdsmyndigheten, har även ett antal 
centrala regeringsdepartement ansvar för förvaltning av naturresurser. Det ovan nämnda 
s.k. Department of Conservation (nedan DoC eller naturvårdsdepartementet), som 
etablerades genom antagandet av Conservation Act 1987 (CA), har ansvaret för 
regleringen och förvaltningen av statligt ägda naturresurser. DoC ansvarar därmed bland 
annat för förvaltningen av nationalparker och viltreservat på statlig mark men även för 
fridlysning, jakt- och viltvårdsfrågor, kontrollen av introducerade arter m.m.1631

Dessutom är departementet ansvarigt för utformandet av den nationella kustpolicyn 
(New Zealand Coastal Policy Statement) enligt RMA.1632 Departementet har med andra 
ord ett brett ansvar och befogenheter, vilket skapar förutsättningar för holistiska 
bedömningar vid reglering och förvaltning av landets naturresurser (inte enbart under 
CA men även under RMA)1633  

Vidare finns en myndighet för tillsyn och övervakning av miljölagstiftning effektivitet, 
den s.k. Commissioner for the Environment (PCE). PCE etablerades 1987 genom 

                                                
1626 Skogs och jordbruksministeriet är ansvarigt för att säkerställandet av hållbar förvaltning av inhemska 
skogsresurser. 
1627 Ett av de övergripande syftena med lagen är att etablera och specificera ansvar för Miljöministeriet 
(Ministry of Environment). Se särskilt del 2, 31 § EA.  
1628 Liksom i RMA definieras “natural and physical resources” brett (2 § RMA). Definitionen omfattar 
“water, air, soil, minerals, hydrocarbons, and energy, all forms of flora and fauna (whether native to New 
Zealand or introduced) and any building, structure, machine, device, or other facility made by people”.  
1629 Myndighetens ansvar och uppgifter specificeras i RMA (se särskilt 4A och 6AA §§ RMA) och har 
varit verksam sedan 1 oktober 2009. För mer information om myndigheten se dess hemsida 
http://www.epa.govt.nz/ (2011-07-28).   
1630 Syftet är att en större samordning ska ske genom att myndigheten behandlar ärenden som tidigare 
behandles i de regionala råden eller av de olika departementen. Se http://www.epa.govt.nz/ (2011-07-28). 
1631 Se särskilt 6 § CA. Innan antagande av CA och etablerandet av DoC fanns ett flertal olika 
myndigheter med ansvar enligt olika lagstiftningar. Reformen 1986 innebar med andra ord en ökad 
integrering av lagstiftningen och ökade förutsättningar för holistisk reglering och förvaltning av 
naturresurser inom departementets ansvarsområden. Integrering som rättslig funktion diskuteras i senare 
delar av detta kapitel. 
1632 28 § RMA. 
1633 Ytterligare begrepp som kommer att användas i denna text är Director-General (DG) och ministern 
(the Minister). Varje departement lyder under ministeriet. DG är departements administrativa chef som 
lyder direkt under Ministern. När det gäller DG och ansvarsområden och kompetens inom 
naturvårdsdepartementet, se CA, del 7. 
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Environment Act (EA) och har som huvudsyfte att övervaka och främja att förvaltning 
och miljöplanering för användning av naturresurser är effektiv.1634 Myndigheten är helt 
oberoende men saknar möjligheter att vidta rättsligt tvingande åtgärder. Däremot kan 
myndigheten lägga fram information och bevis i rättsprocesser inom de områden där 
myndigheten har behörighet (bland annat vad gäller bevarandet och återupprättandet av 
viktiga ekosystem, särskilt sådana där sällsynta, hotade eller sårbara arter är beroende 
av).1635 I praktiken har myndigheten med andra ord framför allt en rådgivande roll i 
förhållande till parlamentets, regeringens och de regionala myndigheternas arbete.1636  

Sammanfattnings, finns flera centrala myndigheter med omfattande ansvar när det gäller 
användning och skydd av naturresurser samt tillsyn. När det gäller förvaltning av 
naturresurser på statlig mark har DoC det övergripande ansvaret. När det gäller 
förvaltning av naturresurser på privatmark, som regleras framför allt genom RMA, har 
emellertid ansvaret i stor utsträckning decentraliserats till de regionala och lokala 
myndigheterna. Eftersom ca 70 procent av markytan i Nya Zeeland är privatägd har de 
regionala myndigheterna i praktiken en mycket stor roll för förvaltningen av landets 
naturresurser. 1637

7.2.4.3  Regionala och lokala naturvårdsmyndigheter (råd) 

Regionala och lokala myndigheter har haft kompetens för förvaltning av naturresurser 
sedan en lång tid tillbaka, men genom antagandet av RMA ökade dessa myndigheters 
befogenheter betydligt.1638 Detta gäller särskilt de regionala råden som har tilldelats ett 
omfattande ansvar för implementeringen av målsättningar och principer som följer av 
RMA. Som nämndes ovan och som beskrivs mer utförligt längre fram i detta kapitel blir 
dessutom de regionala rådens skönsmässiga utrymme att implementera RMA särskilt 
stor givet att det inte finns rättsligt tvingande krav på antagandet av nationella policies 
(vilket i praktiken också har inneburit att få antagits).1639 Innan rådens skyldigheter 
avseende genomförande av biologisk mångfald beskrivs mer utförligt, ges nedan en 
allmän beskrivning av funktioner och kompetensfördelningen mellan regionala och 
lokala råd.1640  

                                                
1634 16-19 §§ EA.  
1635 Se 17 och 21 §§ EA. Kriterierna i artikel 17 är inte uttömmande, vilket innebär att området inom 
vilken myndigheten har befogenhet att Se mer om myndigheten i Harris (2004), s. 72.  
1636 Se mer om myndigheten i Harris (2004), s. 72 och Williams (1997), s. 49.  
1637 De regionala och lokala rådens ansvarsområden enligt RMA i samband med planering, särskilt med 
fokus på funktion för bevarandet av biologisk mångfald, beskrivs nedan. För en generell beskrivning se 
exempelvis Bosselmann (2008), s. 364.  
1638 Det är emellertid lagstiftningen Local Government Act 2002 som ger myndigheternas deras 
befogenheter m.m. Se nedan.   
1639 Detta gäller även genomförandet av mål om bevarandet av biologisk mångfald. 
1640 Hur ansvarsfördelningen ser ut när det gäller regleringen av biologisk mångfald beskrivs längre fram i 
detta kapitel, men sammanfattningsvis har de lokala myndigheternas skönsmässiga utrymme ökat genom 
RMA, särskilt eftersom en nationell policy för bioloisk mångfald ännu inte antagits. Decentraliserat 
beslutsfattande till regionala och lokala myndigheter finns även genom annan lagstiftningen. Ett tidigt 
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De regionala och lokala myndigheterna bemyndigas genom den s.k. Local Government 
Act 2002 (begreppet ”local” används i den nyzeeländska lagstiftningen både för 
regional och lokal nivå).1641 Lagstiftningen delar in de lokala myndigheter i regionala 
och territoriella myndigheter, där de regionala råden är ansvariga för regionen och de 
territoriella för distriktet.1642 Det huvudsakliga ansvarsområden fastställs genom RMA, 
men råden har även andra ansvarsområden bland annat under Local Government Act.1643

På regional nivå finns för närvarande 16 myndigheter, s.k. råd, som är ansvariga för 
koordination och utformningen av policies och planer för resursförvaltning på den 
regionala nivån.1644 Myndigheternas ansvarsområde är brett och omfattar såväl 
förberedelse, implementering och utvärderingar av övergripande policies som kontroll 
av viss mark- och vattenanvändningen m.m.1645 Det breda ansvarsområdet i 
kombination med att regionens gränser bestäms utifrån vattenavrinningsområden skapas 
förutsättningar för ekosystematiska bedömningar vid utformningen av regionala planer 
och planregler.1646 Ekosystematiska bedömningar bör vidare främjas av kravet på 
säkerställandet av en integrerad förvaltning av naturresurser.1647  

Under de regionala råden finns ett stort antal territoriella myndigheter (s.k. distrikts- och 
stadsråd, dessa benämns fortsättningsvis för lokala råd)1648 som ansvarar för 
förvaltning av naturresurser, markplanering, kontroll av buller, vattenkvalitet m.m. 
inom respektive distrikt. De lokala råden förvaltar således betydligt mindre områden 
(som ligger inom en viss region) och i en jämförelse med de regionala råden är dess 
ansvarsområden när det gäller förvaltning av naturresurser betydligt mer begränsade.1649

Såsom utvecklas längre fram i detta kapitel finns krav på att de planer och planregler 
som de lokala råden ska utforma överensstämmer med de planer och policies som har 
utformats på högre nivåer (regionala och nationella policies).1650  

                                                                                                                                              
exempel var inrättandet av de s.k. Fish and Game Councils (nedan jakt- och fiskeråd). Se nedan samt 
Nolan (2005), s. 159. 
1641 Lagstiftningen ersätta den tidigare Local Government Act 1974.  
1642 För en utförlig beskrivning av de olika nivåerna, se Wilson (2003).  
1643 Lagstiftningen ändrades nyligen just i syfte att ge råden mer omfattande befogenheter och bredare 
kompetens (”general competence”).  
1644 30 § RMA specificerar rådens funktioner. Dessa funktioner beskrivs närmare senare i detta kapitel.  
1645 30(1)(c) § RMA.  
1646 Som beskrivs längre fram finns, när det gäller utformningen av policies på regional nivå till skillnad 
från den nationella nivån (med undantag från kustområdet), en skyldighet att utforma regionala policies. 
De nationella myndigheterna får utforma nationella policies, med undantag från obligatoriet att utforma 
en nationell kustpolicy, medan de regionala råden ska utforma regional policies. Däremot får regionala 
myndigheter utforma regionala planer för vägledning för de lokala myndigheterna och deras arbete med 
att utforma distriktsplaner (63-70 §§ RMA). Se mer om detta längre fram. 
1647 Se mer om dessa funktioner i kommande delar av avhandlingen.  
1648 Fri översättning från den nyzeeländska lagstiftningens terminologi, district och city councils.
1649 Distriktets gränser bestäms av den s.k. Local Government Commisssion. Kommissionen tar hänsyn 
till olika rationella faktorer, varav ekosystem- eller miljöhänsyn endast utgör en av många faktorer som 
kan få betydelse.    
1650 Givet att regionala policies måste antas begränsas således utrymmet för lokala bedömningar. Däremot 
måste inte regionala råd utforma de mer detaljerade regionala planerna. När så inte har skett föreligger 
med andra ord större utrymme för bedömningar på den lokala nivån. Se bestämmelserna om detta i 72-77 
§§ RMA. Se även Bosselmann (2009), s. 364-365. 
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7.2.4.4  Fisk- och viltråd   

Ett decentraliserat beslutsfattande avseende naturresurser i Nya Zeeland har även 
genomförts genom etableringen av de s.k. Fisk- och viltråden (New Zeeland Fish and 
Game Council’s).1651 Rådens funktioner och ansvarsområden styrs idag framför allt 
genom CA, men även delvis genom RMA. Rådens funktioner och kompetenser 
förändrades emellertid inte i någon större utsträckning till följd av antagandet av 
RMA.1652  

Det finns ett nationellt råd samt 12 regionala råd med ansvar för förvaltning av 
sportsfiske och fågeljakt.1653 I rådens ansvar ingår att företräda sportfiskets och 
fågeljaktens intressen samt att se till att dessa rekreationsintressen förvaltas långsiktigt 
hållbart.1654 Råden är ansvariga för förvaltningen (genom bestämmandet av säsonger, 
tillåtna metoder och s.k. ”bag limits”, d.v.s. maximalt uttag per dag).1655 Råden arbetar 
även med bevarandet av strömmande vatten, vattenkvalitet och våtmarker. Det finns 
även krav på att råden ska konsulteras före utfärdande av policies som berör sportfiske 
och jakt (som utfärdas av DoC).1656 När förslaget har utfärdats ska det skickas till råden 
för kommentarer.1657   

Givet att få inhemska viltarter finns inom rådens ansvarsområden är rådens funktioner 
för bevarandet av den inhemska biologiska mångfalden begränsade.1658 Eftersom de 
arter som ska bevaras och förvaltas vanligen är introducerade arter, finns dessutom risk 
att rådens arbete motverkar bevarandet av den inhemska mångfalden (skador av 
introducerade arter på inhemska arter och ekosystem anses som sagt utgöra det största 
hotet mot bevarandet av biologisk mångfald i Nya Zeeland). Rådens funktioner beskrivs 
därför inte närmare i denna avhandling.     

                                                
1651 Den historiska utvecklingen av administrationen har beskrivits i Se Perkins (2000), s. 196ff.   
1652 Se Perkins (2000), s. 196.  
1653 De nationella råden etablerades och styrs genom 26B § CA och regionala fisk- och vilttråden 
etableras enligt 26P § i CA.  
1654 26B och 26P §§ CA. 
1655 Beslut om tidsperiod och uttagets storlek baseras på en utvärdering av arternas status (genom olika 
inventeringsmetoder), vilket sedan ligger till grund för beslut om reglering. Regleringen måste godkännas 
av the Minister of Conservation innan de antas och blir gällande.  
1656 Se 3(q)(i) CA och (k)(i)(ii) §§ RMA.  
1657 Dessutom använder råden ofta de funktioner om rätt att delta som finns i RMA för att påverka 
utformning av regionala och lokala planer, men även tillståndsfrågor. Denna avhandling behandlar inte 
tillståndsfrågor. Se istället Allard (2006), s. 144-148. 
1658 Vilka arter som får jagas bestäms av Wildlife Act (se nedan) samt Freshwater Fishing Regulation 
1983.  
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7.2.4.5 Översiktligt om miljödomstolens roll  

Eftersom Nya Zeelands rättsystem har utvecklats utifrån det brittiska utgörs 
rättsordningen som ovan beskrivits såväl av skriven lag som av common law.1659 Den 
skrivna lagen är vidare ofta mål- och principorienterad, vilket lämnar utrymme för 
utfyllnad genom bland annat domstolspraxis.1660 Domstolarna kan därmed få en stor roll 
i tolkningen och tillämpning av rättsregler.1661 Att domstolar av längre rang också är 
bundna av beslut på samma och högre nivåer innebär även att domstolspraxis utgör en 
rättsligt bindande källa.1662 Genom antagandet av RMA fick miljödomstolen, ”the 
Environment Court” (som fram till 1996 benämndes ”the Planning Tribunal”) dessutom 
en särskilt viktig roll för utvecklingen av miljölagstiftningen genom dess befogenheter 
att tolka och tillämpa ett flertal olika miljölagstiftningar.1663 1996 genomfördes ett 
flertal förändringar som avsåg ge domstolen utvidgad kompetens att säkerställa ett 
korrekt genomförande av bestämmelserna i RMA.1664 Bland annat ska domstolen döma 
i frågor kring innehållet i regionala och lokala policies och planer, olika typer av 
naturresurstillstånd, olika verksamheters miljöeffekter, deltagande- och 
konsultationsfrågor o.s.v.1665 När det gäller planer och policies kan domstolen kräva 
ändringar samt även åtgärda felaktigheter i planer.1666 Domstolen får dock endast pröva 
de frågor som har tagits upp i överklagandet.1667 Om domstolen anser att en policy eller 
plan ska ändras, är myndigheterna skyldiga att genomföra ändringarna.1668  Givet den 
breda kompetensen kan domstolen med andra ord ha en betydande roll avseende 
klargörandet av hur allmänt formulerade mål, begrepp och krav ska tolkas och 
tillämpas.1669  

                                                
1659 Se om lagstiftningen och domstolarnas historik i Bosselmann (2008), s. 357-358 och 365. Se även om 
domstolarnas roll i Williams (1997), s. 32ff.  
1660 Domstolarnas jurisdiktion fastställs genom författningar som Judicature Act 1908 och Districts 
Courts Act 1847.  
1661 Av denna anledning har även rättspraxis studerats i viss omfattning. Eftersom syftet med denna studie 
varit att analysera lagstiftningstekniken med utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna som 
beskrivits i kapitel 2 och 3, snarare än att analysera gällande rätt, har syftet med att studera rättspraxis 
framför allt varit att förstå reglernas materiella innebörd.    
1662 De nyzeeländska domstolarna är (i hierarkisk ordning) Districts Courts, High Courts, the Court of 
Appeal och Surpreme Court. Det finns även specialiserade domstolar, såsom Family Court, Employment 
Court och Environment Court.  
1663 Enligt nyzeeländsk juridisk doktrin är miljödomstolen i Nya Zeeland unik genom dess 
sammansättning av specialister och tekniskt kunniga personer samt dess befogenhet att granska 
regeringsbeslut. 
1664 Miljödomstolens befogenheter, funktioner m.m. regleras i RMA, del 11.  
1665 269-298 §§ RMA.  
1666 292-294 §§ RMA. Policies och planer kan överklagas av enskilda som tidigare avgett ett yttrande på 
en föreslagen policy eller plan (bestämmelser i policies och planer kan överklagas, men enskilda har även 
rätt att överklaga att vissa sakfrågor inte tas upp i policies eller planer). 290 § RMA och bilaga 1, 14 (1) 
och (2) §. 
1667 290AA § RMA.  
1668 292-293 §§ RMA och bilaga 1, 16(1) §,  
1669 I vissa situationer kan miljödomstolens domar överklagas till ”the High Court”. Se om detta i 
Bosselmann (2008), s. 367. 
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7.3 Rättsligt skydd av biologisk mångfald  

7.3.1 Inledning 

Som beskrivits ovan så finns ett flertal lagstiftningar med relevans för skyddet av den 
biologiska mångfalden i Nya Zeeland, utöver den övergripande 
naturresurslagstiftningen RMA.1670 Dessa lagstiftningar kan delas in i två huvudgrupper, 
där den ena gruppen består av paraplylagstiftningen the Conservation Act och övriga 
lagstiftningar som ligger under DoCs ansvarsområde med olika skydds- och 
bevarandesyften, och den andra av RMA, med hållbar användning som övergripande 
mål.1671 Nedan beskrivs det rättsliga skyddet av biologisk mångfald, med särskild fokus 
på sådana funktioner som kan bidra till diskussion om nya rättsliga angreppssätt för att 
främja en ekosystembaserad reglering av viltresurser. Inledningsvis ges först en 
bakgrundsbild av landets politiska och rättsliga ställningstaganden avseende bevarandet 
av biologisk mångfald.  

7.3.1.1  Motiv till rättsligt skydd av biologisk mångfald i Nya Zeeland  

Insikterna om den biologiska mångfaldens värden för uppfyllandet av målet om hållbar 
användning har som ovan beskrivits formulerats såväl politiskt som rättsligt även i Nya 
Zeeland.1672 Nya Zeeland är också part till den internationella konventionen om 
biologisk mångfald och har därmed förbundit sig att genomföra de mål och principer 
som antagits genom denna konvention. Ett effektivt och ändamålsenligt skydd av den 
biologiska mångfalden i Nya Zeeland är dessutom särskilt viktigt i ett globalt 
mångfaldsperspektiv givet den höga andelen endemiska arter och säregna ekosystemen i 
landet.1673 Den inhemska floran och ekosystemen, som degraderats kraftigt över tiden, 

                                                
1670 Exempelvis finns de redan nämnda fisk- och viltlagstiftningarna. Dessutom finns som ovan nämnts 
särskilda lagstiftningar för skydd av områden genom reservat och nationalparker (Reserves Act och 
National Parks Act) och genom antagandet av New Zealand Forest Accord 1991 och ändringar i 
skogslandstiftningen, the Forests Act 1949, har starkare skydd mot inhemska skogssystem införts 
(exempelvis genom förbud av avverkning av inhemska trädarter). Vidare kompletteras skyddet av 
biologisk mångfald i RMA genom reglerna i Conservation Act. 
1671 RMA ger råden en stor omfattning av ansvarsområden att genomföra inom lagens övergripande syfte 
och skydd och bevarande av biologisk mångfald utgör därmed endast ett av dessa. Se ovan för en kort 
översikt av de olika miljölagstiftningarna i Nya Zeeland och nedan för en mer detaljerad beskrivning av 
RMA.  
1672 Någon förklaring till varför den biologiska mångfalden bör bevaras behövs knappast här. För 
forskning om den biologiska mångfaldens värden på Nya Zeeland se exempelvis Patterson and Cole 
(1999) som uppskattar hela värdet av den biologiska mångfalden, inklusive indirekta användarvärden och 
passiva värden som options- och existensvärden.  
1673 Exempelvis är båda arterna av fladdermöss endemiska, alla grodarter och 60 reptiler och mer än 90 
procent av insekterna och en fjärdedel av alla fågelarter. Dessutom anses bland annat skogssystemen på 
Norra ön och flodsystemet i de östra delarna på Sydön vara karakteristiska och unika även i ett 
internationellt perspektiv. 
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har därför pekats ut som särskilt viktiga intressen att bevara (se mer nedan).1674 Dock 
anses även introducerade arter vara viktiga för den landbaserade 
industriproduktionen1675 samt för den genetiska mångfalden i ett globalt perspektiv och 
därav ges även dessa arter visst skydd.  

7.3.1.2  En strategi för genomförandet av internationella förpliktelser   

Som ett steg i arbetet med att genomföra konventionen om biologisk mångfald och har 
den nyzeeländska regeringen infört ett flertal förändringar i de olika 
naturskyddslagstiftningarna (däribland kravet i RMA att bevara inhemsk biologisk 
mångfald). Utöver detta har även en strategi för bevarandet av den biologiska 
mångfalden, The New Zealand Biodiversity Strategy (NZBS), antagits (gemensamt av 
MoE och DoC).1676 Denna syftar till att utgöra ett strategiskt ramverk för åtgärder för 
bevarandet och hållbar förvaltning av den biologiska mångfalden. Huvudsyftet med 
strategin är att minska degraderingen av den biologiska mångfalden till år 2020. Den 
anger både målsättningar och en lista av åtgärder, som tillsammans med etablerade 
förvaltningsmetoder, ska uppfylla målen.1677 Strategin utgör emellertid ett 
vägledningsdokument för policyutvecklingen på nationell nivå och saknar 
rättsverkningar.1678 Det finns med andra ord inga rättsligt tvingande mekanismer för att 
säkerställa att de i strategin uppställda målen faktiskt genomförs.1679 Ett av de 
prioriterade förslagen i strategin är dock att en nationell policy för bevarandet av 
biologisk mångfald utformas och ett förslag till en sådan har nyligen utformats.1680

                                                
1674 För en beskrivning av landets miljötillstånd se ovan och de där angivna referenserna. Se exempelvis 
Ministry for the Environment (1997, 2004 och 2007) och Gordon (2007). 
1675 Exempelvis ger får, nötkreatur, vissa trädarter och frukterna äpple och kiwi stora inkomster till landet.  
1676 Department of Conservation and Ministry for the Environment (2000).  
1677 Det finns fem övergripande mål. Dessa mål är att skydda inhemska habitat och ekosystem, främja 
ändamålsenliga förvaltningsmetoder i produktiva landskap, att förvalta skadearter, att återställa 
degraderade områden samt att förbättra  för hotade arter. Strategin identifierar MoE, DoC, de lokala 
myndigheterna, QEII Trust, markägare, ursprungsbefolkningsgrupper m.fl. som nyckelaktörer i att 
genomföra de åtgärder som specificeras i strategin.
1678 Den har också kritiserats för att vara verkningslös. Round (2011) uttrycker stark kritik mot strategin 
och uttalar att den ”seems to have made no difference whatsoever” och att ”given present, legal, 
administrative and socail arrangements, it would be a great waste of time to consider it further” (se s. 6-
7). 
1679 Under 2005 gjordes en utvärdering av strategin där man bland annat pekar ut brister och föreslår vissa 
åtgärder för att förhindra att ytterligare förluster av biologisk mångfald (bland annat anses 
klimatförändringar och förslag på adaptiva lösningar saknas i den nuvarande strategin). Kritiker menar 
emellertid att den har varit helt verkningslös och att fortsatt arbete med strategin är bortkastade resurser. 
Se exempelvis Round (2011), s. 6-7.  
1680 Se http://www.mfe.govt.nz/publications/biodiversity/indigenous-biodiversity/cabinet-paper.pdf 
(2011-07-29). 
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7.3.2 Rättsligt skydd av arter och habitat  

7.3.2.1  Inledning  

I Nya Zeeland finns som sagt en stor vidd av rättsliga instrument för bevarande av arter 
och naturområden med olika syften och olika styrkor. Genom antagandet av the 
Conservation Act skapades ett rättsligt, övergripande ramverk för bevarandet av 
naturresurser. Genom lagstiftningen etablerades vidare den ansvariga myndigheten 
Department of Conservation (DoC) och den administrativa organisationen blev enhetlig 
för de lagstiftningar som departementet har ansvar för (d.v.s. de lagstiftningar som 
specificeras i bilaga 1 i CA).1681 Genom antagandet av lagstiftningen skapades därmed
ett rättsligt integrerat system som möjliggör för holistiska bedömningar under en 
gemensam struktur och målsättning (nämligen bevarandet av naturresurser). Av lagen 
följer bland annat att departementet vid tillämpningen av lagarna ska; 

”.. manage for conservation purposes, all land, and all other natural 
and historic resources, for the time being held under this Act, and all 
other land and natural and historic resources whose owner agrees with 
the Minister that they should be managed by the Department”.1682

Vad som avses med naturresurser och med bevarande (conservation) framgår av 
lagstiftningens legaldefinitioner. Naturresurser omfattar växter och djur av alla slag, 
men även luft, vatten, mark där växter och djur lever, eller kan leva, landskap och form, 
geologiska karaktärsdrag och system där levande organismer interagerar och deras 
miljö. Enligt den senare legaldefinitionen följer att bevarande av naturresurser innebär; 

“the preservation and protection of natural and historic resources for 
the purpose of maintaining their intrinsic values, providing for their 
appreciation and recreational enjoyment by the public, and 
safeguarding the options of future generations.”1683

Genom den breda målformuleringen och de breda legaldefinitionerna är ansvarsområdet 
omfattande. Målsättningen uttalar emellertid inte explicit att den biologiska mångfalden 
ska bevaras utan fokuserar på naturresurser. Av definitionen följer att ekosystem 
(”system där levande organismer interagerar och deras miljö”) ska bevaras, däremot 

                                                
1681 Se 5 § CA samt bilaga 1. Vilka lagstiftningarna är har beskrivits ovan. Departementet lyder under 
ministeriet (the Minister).  
1682 6(a) § CA. 
1683 2 § CA. 
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nämns inte den genetiska variationen. Att målsättningen däremot explicit uttrycker att 
naturresurser ska bevaras även utifrån dess egenvärde samt för framtida generationer 
visar vidare på ett försiktighets- och hållbarhetstänkande (även om inget mål om hållbar 
användning eller explicit krav på tillämpning av en försiktighetsansats finns i 
lagstiftningen). Det ansvarsområde som stadgas genom lagen är allmänt formulerat, 
men omfattningen begränsas något av definitionerna av bland annat ”preservation” och 
”protection”.1684 Av definitionerna följer emellertid att ansvaret endast gäller ”as far as 
is practicable”, vilket ger upphov till ett stort skönsmässigt utrymme för myndigheten 
att bedöma när ansvar föreligger eller ej.1685 Det ansvar som ges departementet innebär 
således inte nödvändigtvis en absolut skyldighet att bevara naturresurser, inte ens i dess 
nuvarande skick. 

I lagstiftningens följande delar uttrycks mer explicit vad som får genomföras genom det 
rättsliga ramverket.1686 Det finns emellertid få höggradigt styrande regler för 
departementets arbete. Beslut om något ska genomföras och vilka olika åtgärder som 
ska prioriteras ligger till stor del inom dess skönsmässiga utrymme. Det saknas 
exempelvis ett uttryckligt krav att prioritera hotade och sårbara inhemska arter och dess 
habitat (något som kan anses särskilt bristfälligt givet den stora andelen hotad inhemsk 
flora och fauna).1687 Givet att introducerade arter utgör det allvarligaste hotet mot 
landets inhemska mångfald är det vidare märkligt att det inte finns ett krav på att 
kontrollen av främmande skadearter ska prioriteras.1688 Dessutom är den planreglering 
(se nedan) som kan utfärdas under detta rättsliga ramverk endast av vägledande karaktär 
för departementets arbete.1689  

7.3.2.2  Viltarter  

Skyddet av inhemska arter regleras i den ovan nämnda viltlagstiftningen.1690 Detta är en 
relativ omodern lagstiftning med ett tydligt enartsperspektiv.1691 Det finns inget tydligt 

                                                
1684 6(ab) § CA. 
1685 2 § CA. ”Preservation” fokuserar på bevarandet av egenvärdet medan ”protection” fokuserar på 
bevarandet i dess nuvarande skick, inklusive återställandet av resursen till ett tidigare skick.  
1686 Se särskilt del 3A § (se även om detta nedan).  
1687 Enligt 53(2)(e) § CA framgår visserligen att DG får ”prepare, or commision the preparation of plans 
for the conservation, management, and control, or any of them, of any natural and historic resource”. 
1688 Det enda uttryckliga hänvisning till främmande arter finns 53(3)(g) § CA, där det uttrycks att DG 
”may control any introduced species causing damage to any indiginous species or habitat”. Författarens 
egna kursivering.  
1689 Det är ministern (DG förbereder och utformar förslag) som kan anta policies (här finns inga krav på 
antagandet).  
1690 Det finns även underliggande fördningar (s.k. regulations). Bland annat finns en s.k. Wildlife 
Regulation som bland annat innehåller regler om licenser och licensavgifter, jaktmetoder, expport m.m. 
Se Wildife Regulation 1955 (SR 1955/28). 
1691 Föregångarna till lagstiftningen var the Injurious Birds Act 1908 och the Animal Protection and Game 
Act 1921. Se kritik mot lagstiftningen i Round (2011), s. 6.  
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angivet övergripande mål om bevarande av biologisk mångfald i lagstiftningen.1692 Till 
skillnad från den svenska jaktlagstiftningen har dock den nya zeeländska 
viltlagstiftningen ett betydligt bredare tillämpningsområde avseende objekten, genom 
den breda legaldefinitionen av viltarter och i detta avseende är den därmed mer 
ekosystematisk än den svenska jaktlagstiftningen. Viltlagstiftningen omfattar alla 
viltarter som lever i det vilda, även listade marina arter,1693 inklusive ägg och ungar som 
hålls eller föds i fångenskap med vissa undantag angivna i lagstiftningen.1694

Lagstiftningen omfattar även kräldjur (såsom sköldpaddor och ormar),1695 groddjur, 
ryggradslösa terrestra och marina arter, även när dessa förekommer tillfälligt i landet 
(inklusive vatten som tillhör Nya Zeeland).1696 Exempelvis omfattas koraller (som ofta 
utgör viktiga ekosystemfunktioner) av skyddet i viltlagstiftningen.  

Utgångspunkten är att alla viltarter som omfattas av lagstiftningen är skyddade 
(”absolutely protected”) så länge de inte listas i någon av lagstiftningens bilagor.1697

Skyddet omfattar även arternas bon.1698 Denna utgångspunkt gäller dock inte för 
ryggradslösa terrestra arter, växter, sötvattenfiskar och marina däggdjur (här krävs 
utpekning för skydd enligt viltlagstiftningen).1699 Ett relativt stort antal ryggradslösa 
terrestra arter (exempelvis insekter, sniglar m.m.), sötvattenarter och marina däggdjur 
har skyddats genom listning (och är därmed fullständigt skyddade).1700 Ett skydd kan 
                                                
1692 Inte heller ett övergripande mål om att viltarter ska bevaras har formulerats, men lagstiftningens 
formella titel anger att syftet är att skydda och kontrollera viltarter. Lagens title anger ”An Act to 
consolidate and amend the law relating to the protection and control of wild animals and birds, the 
regulation of game shooting seasons, and the constitution and powers of acclimatisation societies.” Av 
lagstiftningen framgår vidare att viltarter utgör s.k. gemensamma resurser till vilka kronan anses ha 
rådigheten och därmed rätten att kontrollera användningen.
1693 Marina arter omfattas av lagstiftningen efter en utvidgning av definitionen av ”animal” (djur) samt 
tillägg av bilaga 7 (listning krävs). Ändring i viltlagstiftningen skedde 1996.  
1694 Den exakta definition i lagstiftningen anger att viltarter omfattar “any animal that is living in a wild 
state; and includes any such animal or egg or offspring of any such animal held or hatched or born in 
captivity, whether pursuant to an authority granted under this Act or otherwise; but does not include any 
animals of any species specified in Schedule 6 to this Act (being animals that are wild animals subject to 
the Wild Animal Control Act 1977)”. 
1695 Alla marina reptiler ges fullständigt skydd genom viltlagstiftningen.  
1696 Lagstiftningen innehåller utöver en definition av viltart ett flertal legaldefinitioner, av bland annat 
djur, fågel, tamdjur, marin art, hotad art, jakt, jaktsäsong, tillstånd, licens, förvaltningsplan o.s.v. 
Definitionerna är med andra ord såväl biologiska som administrativa och kan vara generella (exempelvis 
viltart) eller stipuleras genom listning (exempelvis hotad eller jaktbar art). 
1697 3 § WA. Viltarter som är skyddade är kronans egendom. 57 § WA. Däremot gäller detta inte arter 
utan skydd, vilka därför får behållas av markägare (markägare har rätt att behålla eller döda djuret). Se 
bilaga 5 WA. Däremot är även introducerade arter, definierade som vilda djur enligt Wild Animal Control 
Act 1977, kronans egendom enligt 9 § i denna lagstiftning. De regionala råden har emellertid rätt att 
kontrollera dessa arter genom Biosecurity Act 1993. Även fisk och marina arter utgör kronans egendom 
enligt Fisheries Act 1996 och Marine Mammals Protection Act 1978. 
1698 63(1)(c) § WA.  
1699 För terrestra ryggradslösa arter och sötvattenevertebrater se 7B § WA samt bilaga 7. För marina 
däggdjur se 7BA § WA och bilaga 7A. Arter ges dock skydd genom annan lagstiftning. Marina däggdjur 
ges ett generellt skydd genom Marine Mammals Protection Act 1978 (fullständigt skydd ges genom lagen 
inom landet samt inom hela den ekonomiska zonen).  
1700 7BA § WA. Kriterier för listning av arter i bilaga 7A är bland annat artens sårbarhet, både i Nya 
Zeeland och internationellt, behov av skydd för att minimera onödig fångst eller för att göra insamling av 
arten illegal. Andra kriterier har att göra med om arten utgör målart eller betydande bifångst inom 
kommersiellt fiske samt rekreationsfiske (motivet är att regleringen då behövs även i annan lagstiftning 
och att en annan konsultationsprocess, som utförs gemensamt av MF och DoC, då är nödvändig),. Ett 
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även innebära att annan verksamhet än jakt är olagliga, så gäller exempelvis avseende 
bifångster av listade marina däggdjursarter vid fiske. Vid bifångster av sådana arter 
gäller dock enbart rapporteringsskyldighet (och bifångsten får inte heller behållas).1701

En stor svaghet i skyddet är dock att inga överträdelser har begåtts om rapportering sker 
och fångst ej behålls, trots att skadan redan uppstått. Det finns nämligen inga krav på 
reparativa åtgärder eller på användningen av alternativa metoder i den fortsatta 
verksamheten i viltlagstiftningen.  

Viltlagstiftningen ger genom dess olika bilagor möjligheter till olika skyddsnivåer för 
arterna. Förenklat kan arter vara fullständigt skyddade, delvis skyddade eller inte 
skyddade över huvudtaget.1702 Det fullständiga skyddet för viltarter som omfattas av 
lagstiftningen inträder som ovan nämndes som huvudregel automatiskt genom att arten 
omfattas av begreppet viltart, och ingen listning krävs med andra ord (med de ovan 
nämnda undantagen).1703 För närvarande är i stort sett alla inhemska däggdjur, fåglar, 
kräl- och groddjur helt fridlysta. Skyddet gäller emellertid även främmande 
(introducerade arter) som ej har listats som skadearter i någon lagstiftning (det krävs 
med andra ord ett aktivt utpekande av introducerade arter för att de ej ska omfattas av 
skyddssystem, trots att dessa arter ofta har en negativ påverkan på den inhemska 
biologiska mångfalden).1704 Som vägledning för vilken rättslig skyddsnivå en art bör 
ges finns, liksom i Sverige, ett klassificeringssystem som listar arter efter risk för 
utrotning (och därmed behov av skyddsnivå).1705

Listning krävs således i någon av lagstiftningens bilagor 1-6 för att sänka 
skyddsnivån.1706 Exempelvis kan detta ske om arterna anses orsaka betydande skada 

                                                                                                                                              
exempel på en sådan art är vithaj som utgör betydande bifångster i det kommersiella fisket i Nya Zeeland. 
För att hantera den frågan har en nationell plan utformats av MF och DoC.  
1701 När skyddade marina arter skadas eller fångas oavsiktligt gäller rapporteringsskyldighet till the DoC. 
När arterna skadas genom kommersiellt fiske, exempelvis av trålning, har fiskenäringen 
rapporteringsskyldighet till MF eller DoC inom 48 timmar efter fartyget anlänt till hamnen.  
1702 4 § WA och bilaga 1 anger vilka arter som ses som jaktbara ”game”, 5 § WA och bilaga 2 anger vilka 
arter som är delvis skyddade (vilket bland annat ger markägare, eller den som har markägarens tillstånd, 
en rätt att jaga oh döda arter som orsakar skada på fastigheten, detta gäller emellertid inte inom olika 
former av viltskyddsområden om inte tillstånd finns av myndighet enligt 11, 14 eller 54 §§ WA). 6 § WA 
och bilaga 3 anger vilka arter som får jagas och 7 § WA och bilaga 5 vilka arter som inte är skyddade alls 
(här krävs uttryckligt förbud mot jakt, annars är jakt tillåtet). I 7A § WA och bilaga 6 listas skadearter 
(”noxious animals”). 
1703 3 § WA.  
1704 De främmande arter som anses invasiva listas i bilaga 4 och omfattas därmed inte av lagstiftningens 
skydd.  
1705 Systemet gäller för alla taxonomiska grupper inom både terrestra och akvatiska (sötvatten och marina) 
ekosystem. Klassificeringssystemet utfördes för första gången 2002 av DoC (som också är ansvarigt för 
arbete med den fortlöpande klassificeringen av arter och habitat) och uppdaterades och reviderades sedan 
2008. Även i Nya Zeeland utgör klassificeringssystemet en vägledning och har därmed inte någon 
rättsligt styrande funktion. Se Department of Conservation (2008), 
http://www.doc.govt.nz/publications/conservation/new-zealand-threat-classification-system-lists-2008/, 
(2011-04-27).  
1706 Se ovan. Ett flertal ändringar genomfördes i bilagorna till viltlagstiftningen i juli 2010. Ett 50 tal arter 
berördes. Många arter gavs fullt skydd och ett flertal arter fick lägre skydd. Bland annat sänktes skyddet 
för ett flertal introducerade arter p.g.a. dessas skador på den inhemska floran och faunan. Dessutom togs 
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eller för jakt.1707 Endast ett fåtal inhemska arter har som sagt listats i dessa bilagor (jakt 
är framför allt tillåtet på introducerade arter och ytterst få inhemska arter anses orsaka 
sådana skada att undantag från skyddet är motiverat).1708 Rätten att jaga som framför allt 
gäller på fågelarter regleras genom såväl jakttider (s.k. ”open seasons”) på de arter som 
listas som jaktbara (”game species”) och under de begräsningar som lagen anger som 
med licenser, som utfärdas av de ovan nämnda fisk- och jaktråden.1709

7.3.2.3  Viltarters habitat 

Den nyzeeländska viltlagstiftningen innehåller framför allt regler och förbud som 
innebär ett skydd mot åtgärder som direkt kan skada den skyddade arten och dess 
bon.1710 Arten i sig ges med andra ord ett starkt skydd, och skyddet gäller vidare oavsett 
var arten befinner sig (på privat eller på allmän mark). Lagstiftningens 
fridlysningsinstrument omfattar emellertid inte arters habitat.1711 Däremot finns 
möjligheter till inrättandet av olika former av områdesskydd på allmän mark.1712

                                                                                                                                              
krav på vissa tillstånd rörande introducerade arter bort. Senaste revideringen före denna skedde i juli 
2006. Se http://www.scoop.co.nz/stories/PA1006/S00168.htm, (2010-07-01). 
1707 För möjligheter till jakt se 6 § samt bilaga 3 och för möjligheter till att se 7A § samt bilaga 6 WA. 
Liksom i den svenska jaktlagstiftningen anger lagstiftningen en bred legaldefinition av att jaga och döda 
viltarter (”hunt or kill”). Definitionen inkluderar även begreppet “taking” (fångst) som genom definition 
innebär att även försök omfattas (även försök till jakt eller fångst av arter som är skyddade är förbjudna). 
Viltlagstiftningen anger följande: “ Hunt or kill, in relation to any wildlife, includes the hunting, killing, 
taking, trapping, or capturing of any wildlife by any means; and also includes pursuing, disturbing or 
molesting any wildlife, taking or using a firearm, dog, or like method to hunt or kill wildlife, whether this 
results in killing or capturing or not; and also includes every attempt to hunt or kill wildlife and every act 
of assistance of any other person to hunt or kill wildlife.” Begreppet take ges följande defintion “take, and 
all references thereto, include taking, catching, or pursuing by any means or device, and also include the 
attempt to take. Även den svenska jaktlagstiftningen har en bred definition av jakt. Se kapitel 6 om den 
svenska lagstiftningen. 
1708 Några undantag finns. Exempelvis är det möjligt att jaga vissa inhemska fågelarter såsom australisk 
skedand och paradisgravand. Hök, storskarv och gråryggade glasögonfågel har listats som delvis 
skyddade arter som får jagas om de orsakar skada på fastigheten.  
1709 Såsom i Sverige gäller att markägare har jakträtt på sin fastighet givet att andra villkor är uppfyllda. 
Det är de regionala fisk- och viltråden som rekommenderar vilka jakttider som ska gälla för arterna, 15 § 
WA. Arter som listas i bilaga 1 är jaktbara enligt 4 § WA. Enligt 6 § WA kan ministeriet genom listning i 
bilaga 3 föreskriva en allmän eller särskilt rätt till enskilda eller grupper av enskilda att jaga vissa arter. 
Denna rätt kan även vara begränsad i antalet djur som får jagas, vilka delar av landet som jakt får ske i 
m.m. (6(2) § WA). Regler om licenser finns i 19 § WA och 26Q(1)(f) § CA. 
1710 Förutom regler om fridlysning, innehåller den som ovan nämndes även regler om jakt. Den innehåller 
även regler om hållande av djur i fångenskap, hanteringen av döda viltarter (exempelvis för museum),  
1711 En annan, förmodligen allvarligare, brist är att den inte reglerar skador orsakade av främmande arter. 
Se den kritiska analysen av lagstiftningens brister avseende skydd mot främmande arter i Round (2011), 
särskilt s. 1-7.  
1712 Se om detta nedan samt i 9-14A § WA. Det finns en mängd olika slags områdesskydd med olika 
syften och olika skyddsnivåer i CA och de övriga lagstiftningarna under denna paraplylag. Särskilt viktiga 
för bevarandet av biologisk mångfald är nationalparker och olika former av naturreservat (dessa regleras 
genom National Parks Act 1980 och Reserves Act 1977). I ett internationellt perspektiv har en stor andel 
av landets yta skyddats genom områdesskydd, däremot är de mest sårbara områdena med viktig och 
sårbar inhemsk flora och fauna underrepresenterade inom de skyddade områdena. Den största andelen 
inhemska ekosystem finns i bergiga landskap och fjällområden, men de mest sårbara ekosystemen finns i 
våtmarker och skogliga ekosystem i låga landskap, vilka som sagt är underrepresenterade inom de 
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Ansvaret för inrättandet som åligger DoC gäller utpekandet, skydd, bevarande och 
förvaltningen av områden med betydelsefulla, naturliga eller historiska resurser.1713

Kravet är brett (och bör med andra ord omfatta alla möjliga åtgärder), men ger inga 
specifika skyldigheter eller riktlinjer för vilka områden som bör prioriteras.1714 Den 
starkaste kopplingen mellan artskyddet och skydd av habitat finns genom möjligheterna 
att inrätta s.k. ”wildlife sanctuaries” och ”wildlife refugs” (DoC avgör om och när så är 
nödvändigt).1715  

Wildlife sanctuary är ett områdesskydd med hög skyddsnivå som kan innebära förbud 
eller begränsning av allmänhetens tillträde till området, fullständigt skydd av alla 
viltarter inom området, förbud eller begränsning av jakt m.m.1716 Ett sådant 
skyddsområde kan skapas för viltarter genom bestämmelser i viltlagstiftningen men 
även genom annan lagstiftning.1717 Marina däggdjur kan skyddas genom utpekandet av 
Marine Mammal Sanctuaries enligt Marine Mammals Protection Act 1978. Skyddet är 
dock i detta fall begränsat till den utpekade arten inom ett område. Wildlife refugs är ett 
områdesskydd med lägre skyddsnivå än det ovan beskrivna. Inom detta område kan 
exempelvis inträde inte förbjudas. Däremot kan andra förbud och restriktioner med syfte 
att skydda viltarter införas.1718 Utöver de ovan två nämnda finns ytterligare ett slags 
områdesinstrument, nämligen s.k. wildlife management reserves, där olika former av 
förbud och restriktioner kan införas.1719 En viktig skillnad från de två ovan beskrivna 
områdesskydden är dock att detta instrument varken har något uttryckligt syfte att 
skydda arter, habitat eller andra ekologiska värden. Det är således inte fråga om ett 
”naturskyddsområde” i traditionell mening utan snarare ett instrument för att skapa 
bättre förutsättningar för jakt. 1720  

                                                                                                                                              
rättsligt skyddade områdena. Detta kan vara en förklaring till att förlusten av den biologiska mångfalden 
ännu inte hejdats.  
1713 6 § CA.  
1714 För en kritisk analys se Round (2011), s. 6. Han uttrycker där angående 6 § CA att ”nor can we 
discover any pressing obligation on the Crown and Department of Conservation in the Conservation Act. 
The very general words of section 6 of the Act merely empower the Department to “manage for 
conservation purposes….all natural resources… held under this Act.”… these words… are not 
particularly demanding or imperative…”.    
1715 Detaljreglerna för området anges i en underliggande författningar. Liksom lagstiftningen finns 
förordningarna publicerade på regeringens hemsida. Se exempelvis  
http://www.legislation.govt.nz/regulation/searchadvanced.aspx (2011-06-14). 
1716 Se 9(2)(b) § WA som anger att DoC kan föreskriva villkor om ”The prohibition or restriction of the 
hunting or killing, taking for any purpose, molesting, capturing, disturbing, harrying, or worrying of any 
living creature in the sanctuary, the taking, destruction, or disturbance of the eggs or spawn of any such 
creature, the taking for any purpose of or interference with vegetation of any description in the sanctuary, 
the introduction or liberation in the sanctuary of any living creature or the eggs or spawn of any living 
creature, or the introduction or planting in the sanctuary of any vegetation of any description or the spores 
or seeds of any vegetation of any description.”  
1717 9 § WA. Se även Reserves Act 1977.  
1718 14 § WA. 
1719 De kan pekas ut under såväl viltlagstiftningen som under naturreservatslagstiftningen. 14A § WA. 
1720 Med liknande syften kan s.k. Wildlife district pekas ut. Områdena förvaltas av de s.k. Fisk- och 
viltråden och det handlar med andra ord om områden där rekreationsjakt och sportfiske förekommer. 
Dessutom finns ett instrument med syfte att skydda våtmarker för sådana arter som är av intresse för 
rekreationsjakt och sportfiske. Fisk- och viltråden har ansvaret för de s.k. Fish and wildlife wetlands.  
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Som beskrevs ovan finns emellertid en stor del av den biologiska mångfalden och 
viktiga habitat för de inhemska viltarterna på privat mark. När det gäller genomförandet 
av bevarandet av inhemsk biologisk mångfald har därför utformningen av mål och 
regler i RMA stor betydelse.1721 Som beskrivs mer utförligt längre fram i detta kapitel 
har skyddet av områden med betydande habitat för inhemska djurarter listats som ett 
nationellt intresse i RMA.1722 De utpekade nationella intressen ska genomföras i de 
underliggande planerna (även genom annat beslutsfattande, såsom vid beslut om 
tillstånd).1723 Givet att detta endast är ett av många olika intressen som ska genomföras 
genom lagstiftningen och det finns ett skönsmässigt utrymme att avgöra vad som avses 
med ”betydande” är det emellertid inte säkert att skyddet av dessa områden ges 
tillräckligt stor vikt i en avvägning mot andra intressen.1724 Avvägningen ska ske utifrån 
den övergripande målsättningen om hållbar användning men som beskrivs längre fram 
har denna målsättnings innebörd visat sig vara svårtolkad.1725

7.3.2.4  Analys 

Sammanfattningsvis saknas ett ekosystemperspektiv i viltlagstiftningen. Det finns inga 
övergripande mål om bevarandet av biologisk mångfald och inte heller några regler som 
syftar till att skydda arters funktioner i ekosystemen, ekosystematiska samband, och 
processer eller liknande. Fridlysningsinstrumentet omfattar inte heller skydd av arters 
habitat och för att skydd ska inrättas, krävs utpekande och inrättandet av områdesskydd. 
Ett visst ekosystemperspektiv kan emellertid anses föreligga då ett stort antal arter 
omfattas av lagstiftningens tillämpningsområde, vilket även har inneburit att s.k. 
nyckelarter1726 även för icke terrestra ekosystem har givits skydd (så gäller exempelvis 
avseende koraller). Däremot är skyddet avgränsat genom att särskilt utpekande behövs 
för att vissa arter ska ges skydd.1727 Fridlysningsinstrumentet kompletteras emellertid av 

                                                
1721 RMA gäller i vissa avseenden även på allmän mark, men däremot inte på s.k. Conservation land 
(under DoCs ansvarsområde) om det finns en s.k. Conservation plan antagen för området och den 
aktivitet som sker där är i överensstämmelse med detta. Se 4(3) § RMA.  
1722 6(c) § RMA, anger att “the protection of areas of significant indigenous vegetation and significant 
habitats of indigenous fauna” är ett nationellt intresse.    
1723 Alla som tillämpar lagstiftningen ska vid användningen och skydd av naturresurser identifiera och 
säkerställa att dessa intressen genomförs (”shall recognize and provide for”). 6(a) § 1 st. RMA.  
1724 I den juridiska doktrinen har uttryckts att det trots att dessa intressen pekas ut som nationella intressen 
innebär det inte att de ges större tyngd i en avvägning mot andra intressen. Se exempelvis Rennie och 
Makgill (2010), s. 8. 
1725 Ytterligare en försvårande omständighet är att markägare under vissa omständigheter har rätt till 
ersättning för betydande skador (”substantial injurious”) på fastigheten till följd av arbete som utförs av 
kronan (63 § Public Works Act 1981). Rätt till kompensation kan även uppstå i andra situationer (såsom 
vid expropriation då rätt till full ersättning (med utgångspunkt i markandspriset) föreligger (62 § Public 
Works Act). Reglerna om kompensation har med andra ord betydelse för möjligheterna att bevara 
biologisk mångfald på privat mark. Som nämnts tidigare är de emellertid inte föremål för analys i denna 
avhandling.   
1726 Med nyckelarter avses här arter med betydelse för andra arter eller för hela ekosystemet. Se om detta i 
kapitel 2.  
1727 Skyddsnivån för den biologiska mångfalden på artnivå beror med andra ord på myndighetens 
ambitionsnivå och resurser. Som ovan beskrevs har emellertid de flesta inhemska arterna givits skydd 
genom listning. 
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andra instrument, däribland områdesskydd, där särskilt sådana områden som ger ett 
generellt skydd för alla arter och livsmiljöer inom området kan anses ändamålsenliga ur 
ett mångfaldsperspektiv. Däremot är en stor svaghet i de olika formerna av 
områdesskydd att staten måste äga marken samtidigt som en stor del av landets 
inhemska mångfald finns på privat mark.  

7.3.3 Vägledande planering för bevarande av arter och livsmiljöer    

7.3.3.1 Inledning 

Som ovan beskrivits finns ett antal olika former av planeringsinstrument i den 
nyzeeländska lagstiftningen. Utöver planinstrumenten i RMA, som beskrivs mer 
utförligt längre ned i detta kapitel, finns regler för planering för bevarandet av arter och 
livsmiljöer på statlig mark i andra naturresurslagstiftningar.1728 Det övergripande 
ansvaret för denna form av planering ligger på DoC. Såsom vid planering enligt RMA 
krävs att alla beslut har stöd i lag eller i överordnade planer. Alla policies, planer och 
strategier måste med andra ord vara förenliga med relevanta författningars syften och 
regler.1729 Den planering som DoC ansvar har emellertid framför allt vägledande 
karaktär och saknar funktioner som innebär att uppsatta mål med hög grad av säkerhet 
genomförs genom planeringen. Systemet skiljer sig därför väsentligt från det 
planeringssystem som har upprättats under RMA när det gäller rättsligt genomförande 
och rättsverkningar mot myndigheter och enskilda. Nedan beskrivs därför dessa 
planinstrument översiktligt.1730  

7.3.3.2  Övergripande policies 

Syftet med en övergripande policy (”General policy”) är att ge vägledning för tolkning 
av rättsregler för bevarande samt för utvecklandet av strategier och planer. Sådana 
policies kan antas för skydd av arter, marina och terrestra reservat eller nationalparker, 
kontroll av vilda djur o.s.v. Policies kan syfta till att genomföra regler i olika 

                                                
1728 RMA:s planeringsinstrument är av störst intresse för de problemformuleringar denna avhandling 
behandlar och beskrivs därför mer utförligt nedan. 
1729 En sammanfattande bild av planinstrumenten med beskrivning (engelsk text) återfinns på 
departementets hemsida, http://www.doc.govt.nz/publications/about-doc/role/policies-and-plans/docs-
statutory-planning-processes/how-is-public-conservation-land-managed-in-nz/ (2010-09-06).  
1730 De planinstrument som beskrivs nedan är med andra ord sådana som har antagits med stöd i det 
rättsliga ramverket under CA, däribland WA (relevanta lagstiftningar är utpekade i bilaga 1 i CA). Nedan 
anges bestämmelserna i CA. För motsvarande bestämmelser i WA, se 14B-14I §§ WA. När policies och 
planer utfärdas genom WA, gäller relevanta bestämmelser i CA. Med andra ord måste policies och planer 
utfärdade enligt WA vara i överensstämmelse med de regler som CA anger. Se även Williams (2000), för 
en beskrivning av detta planeringssystem, s. 24-25.  
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författningar.1731 Exempelvis kan s.k. Conservation General Policy och National Parks 
General Policy utformas.1732 Det är ministeriet som antar policies och när så har skett är 
Departementet är ansvarig för att förvalta naturresurser i enlighet med de antagna 
dokumenten.1733 Övergripande policies får antas (om förenlig med lag).1734 När de väl 
har antagits kan de genomföras i strategier och planer, som, om de utformas, inte får stå 
i strid med policydokumenten.1735  

7.3.3.3  Bevarandestrategier  

Syftet med strategierna (”Conservation Management Strategies”) är att genomföra 
övergripande policies samt att fastslå mål för en integrerad förvaltning av naturresurser, 
inklusive arter som förvaltas av DoC under annan lagstiftning än CA. Exempelvis kan 
strategier antas för att genomföra regler i viltlagstiftningen, de olika 
områdesskyddslagstiftningarna liksom annan lagstiftning om skydd eller kontroll av 
viltarter.1736 Exempelvis kan här fastställas hur en art ska skyddas och vilka åtgärder 
som ska vidtas för att artens livskraft ska säkerställas.1737 Huruvida strategier utformas 
eller inte beror på om DoC anser det nödvändigt eller inte för genomförandet av 
övergripande policies (”as may be necessary”).1738 I så fal ska strategier antas.1739

Strategier får inte stå i strid med bestämmelser i lagstiftningen eller de övergripande 
policydokumenten.1740

7.3.3.4  Förvaltningsplaner   

Syftet med förvaltningsplaner (”Management Plans”) är att genomföra mål som ställts 
upp i bevarandestrategier.1741  De antas för särskilda geografiskt områden. Exempelvis 
kan planer utformas för bevarande generellt (genom s.k. ”Conservation Management 
Plans”). Planerna kan vidare vara mer specifika och endast gälla för en viss aktivitet, 
resurs eller område. Exempelvis finns planer för reglering av sötvattenfiske (s.k. 
”Freshwater Fisheries Management Plans”), för sportsfiske och rekreationsjakt (s.k. 
”Fish and Game Management Plans”) och för nationalparker (s.k. ”National Park 

                                                
1731 Se 17(C) § CA. 
1732 Även s.k. New Zealand Walkways Policy kan utformas.
1733 Se 17(A-B) §§ CA.  
1734 Se 17(B) § CA. Ministeriet får anta och DG får förbereda en policy.  
1735 17(B)(2) § CA. 
1736 Se 17(D)(1) § CA där Wildlife Act, the Marine Reserves Act, the Reserves Act, the Wild Animal 
Control Act, the Marine Mammals Protection Act, the National Parks Act räknas upp.  
1737 Exempelvis finns en strategi för bevarandet av biologisk mångfald som beskrivs nedan.  
1738 17(D)(2) § CA.  
1739 17(D)(2) § CA. Det är emellertid DG som utfärdar och bestämmer gränserna för strategin. Den s.k. 
”Conservation Authority” antar strategin i enlighet med de processuella bestämmelserna i 17(D) § CA.  
1740 17(D)(4) § CA. 
1741 17(E)(1) och (4)(a-c) §§ CA. 
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Management Plans”).1742 Planer kan således användas som instrument för någon av de 
ovan beskrivna lagstiftningarna och underliggande genomförandedokument.1743

Ansvaret för förberedelse av planer ligger på DG, men utformandet av planer är ej 
obligatoriska om det inte har fastställs i en bevarandestrategi.1744 Om en plan saknas för 
ett område kan emellertid ministern kräva att en plan ska förberedas. När en 
förvaltningsplan utformas får denna inte stå i strid med lagstiftning, policies eller 
strategier.1745 Planens syfte är dock framför allt att vägleda myndighetens arbete och 
den saknar regler som direkt riktar sig till enskilda. Planerna kan naturligtvis innebära 
att vissa aktiviteter blir reglerade eller förbjuda när planen ligger till grund för 
myndighetsåtgärder, ex. i form av inrättande av skyddsområden eller liknande. 
Enskildas handlingar kan således påverkas indirekt.  

7.3.3.5  Analys   

Som framgår av beskrivningen ovan finns inte rättsligt tvingande krav på antagandet av 
policies, strategier och planer (med få undantag).1746 Avsaknaden av tvingande krav 
innebar att den första övergripande bevarandepolicyn (d.v.s. en s.k. General 
Conservation Policy) antogs först år 2005, trots att lagstiftningen och instrumenten 
funnits sedan 1987.1747 Bevarandestrategier ska visserligen antas och utformas för att 
genomföra övergripande policies, men endast när detta kan anses nödvändigt. Huruvida 
bevarandestrategier antas eller inte beror med andra ord på en skönsmässig bedömning 
av departementet. Vidare gäller rättsligt tvingande krav på antagandet av planer endast 
när så har specificerats i strategierna. Syftet med dem är dessutom framför allt att utgöra 
vägledning för departementet och vad som bestäms i planer utgör får därmed endast 
indirekt effekt på enskildas handlingsutrymme.1748 Planeringsinstrumenten saknar 
således viktiga funktioner för genomförande och är därmed bristfälliga ur ett rättsligt 
operationaliseringsperspektiv. Däremot finns funktioner för att säkerställa en horisontell 
integrering genom att gemensamma policies, strategier och planer kan antas för att 
genomföra ett flertal olika naturresurslagstiftningar.1749 Som beskrivningen nedan 
kommer att visa har planeringsinstrumenten i RMA ett mer ändamålsenligt angreppssätt 
vad gäller rättslig operationalisering av övergripande miljömål. Planeringen genom 
                                                
1742 17(E)(4) § CA.  
1743 De lagstiftningar som kan genomföras är de som ligger under DoC kompetensområde. Se 17(E)(2) § 
CA.  
1744 17(E)(2) § CA. Varje nationalpark har dock en förvaltningsplan.  
1745 17(E)(5) § CA. 
1746 Denna brist finns visserligen när det gäller nationella policies, förutom för kusten, även enligt 
planeringssystemet i RMA. Detta beskrivs emellertid senare. 
1747 Department of Conservation (2005). Denna policy har antagits under 17(C) § CA eftersom den syftar 
till att genomföra ett flertal lagstiftningar. Se även nedan. Det finns även en övergripande policy för 
nationalparker (National Parks General Policy).  
1748 Planer kan exempelvis innebära att enskilda som önskar bedriva en viss aktivitet på allmän mark inom 
ett område som omfattas av en bevarandeplan inte får tillstånd om detta inte är förenligt med planens 
syfte eller att verksamheten får bedrivas under särskilda villkor.  
1749 En policy kan alltså syfta till att genomföra flera olika lagstiftningar. Se 17(C) § CA. Utöver dessa 
krav finns regler i RMA som syftar till att säkerställa integration mellan, eller åtminstone hänsyn till, 
mellan RMA och dessa lagstiftningarn. Se mer om detta i sista delen av detta kapitel. 
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RMA innebär emellertid att en avvägning mot sociala och ekonomiska intressen krävs i 
större omfattning, om ändock oenighet föreligger avseende hur långtgående sådana 
avvägningar kan vara i förhållande till de ekologiska gränserna (se nedan).1750  

7.4  Planering för hållbar användning av biologisk mångfald 

7.4.1 The Resource Management Act och skyddet av biologisk 
mångfald 

7.4.1.1  Mål om en hållbar användning av naturresurser (sustainable 
management) 

En viktig förändring som skedde genom införandet av RMA var att ett övergripande 
mål om hållbar användningen (”sustainable management”) infördes och att detta mål, 
genom lagstiftningens breda tillämpningsområde, blev gällande för i stort sett all 
naturresursanvändning. I 5(1) §, del II, RMA, uttrycks nämligen att det övergripande 
syftet med lagen är; 

“to promote the sustainable management of natural and physical 
resources.”1751

Den vida omfattningen av detta mål följer av definitionen av naturresurser. Enligt denna 
omfattas mark, vatten, luft, jord, mineraler och energi, alla former av växter och djur 
(även introducerade) och alla strukturer.1752 Genom formuleringen ”sustainable 
management” (i jämförelse med ”sustainable development”) syftade emellertid 
lagstiftaren till att avgränsa målet och underlätta för tolkning och rättstillämpning.1753

Bakgrunden till detta var att lagstiftaren menade att RMA är en miljö- och 
naturresurslagstiftning och att frågor om social och ekonomisk välfärd (utveckling) 

                                                
1750 I de flesta fall kan andra intressen med andra ord endast tillgodoses om de faller inom ramen för de 
övergripande målen. Som beskrivs nedan har RMA en bredare målsättning (hållbar användning av 
naturresurser) i jämförelse med de lagstiftningar och planinstrument som beskrivits ovan där 
målsättningarna är bevarande (”preservation”) och skydd (”protection”) av naturresurser. Se nedan.  
1751 Del 2 av RMA anger lagstiftningens övergripande syfte och principer. Dessa ska vara vägledande för 
tolkning och tillämpning av övriga regler i lagstiftningen. Detta utvecklas nedan.  
1752 I lagen anges att med naturresurser avses “land, water, air, soil, minerals and energy, all forms of 
plants and animals (whether native to New Zealand or introduced), and all structures”. Se 2 § RMA.  
1753 Författares kursivering.  
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därför skulle regleras i annan lagstiftning.1754 Trots att målet syftar till att vara mer 
avgränsat än begreppet hållbar utveckling, såsom utformat i den internationella rätten, 
är definitionen fortfarande bred och har givit upphov till olika tolkningar i rättspraxis. 
Definitionen av “sustainable management” i lagstiftningen anger nämligen att en hållbar 
användning är en användning, utveckling och skydd av naturresurser på ett sätt, eller i 
en takt, som; 1755

“enables people and communities to provide for their social, 
economic, and cultural well-being and for their health and safety 
while -  
(a) sustaining the potential of natural and physical resources 
(excluding minerals) to meet the reasonably foreseeable needs of 
future generations;  
(b) safeguarding the life-supporting capacity of air, water, soil, and 
ecosystems; and 
(c) avoiding, remedying, or mitigating any adverse effects of activities 
on the environment.”1756

Definitionens innebörd har diskuterats inom den rättsvetenskapliga doktrinen och även 
varit föremål för ett stort antal mål i domstolarna.1757 Den rättspraxis som utvecklats 
sedan antagandet av RMA är emellertid inte enhetlig.1758 En av anledningarna är att 
ordet ”while” har givits olika innebörd, vilket i sin tur inneburit att två olika 
angreppssätt har utvecklats i domstolens praxis (med olika synsätt på förhållandet 
mellan första och andra stycket). Det första angreppssättet är det som ofta kallas ”the 
environmental bottom line approach”, vilket kortfattat innebär att alla syften i 5(2) § 
ska vara uppfyllda.1759 Med andra ord får inget av rekvisiten i andra stycket (a-c §§) 
motverkas till förmån för intressen som anges i första stycket.1760 Detta innebär att 
avvägningar mellan de olika intressena inte får ske. Slutsatserna följde av en tolkning av 
ordet ”while” betydande ”samtidigt som”.1761 Denna tolkning av målbestämmelsen 
uttrycktes tidigast i ett arbetspapper från miljöministeriet vid förberedelserna till 

                                                
1754 Birdsong (1998), s. 7. 
1755 Begreppet ”användning” ska tolkas brett och inkluderar ”… use, development, and protection” enligt 
definitionen. Se 5(2) § 1st. RMA.  
1756 5(2) § 2 st. RMA.   
1757 Detta har beskrivits utförligt i annan litteratur och beskrivs därför endast kortfattat här. För mer 
djuplodande beskrivningar och analyser av miljörättspraxis se exempelvis Bosselmann (2008), s. Palmer 
(2006), s. 4-7, Allard (2006), s.132-135, Birdsong (1998), s. 7-8 samt 26-33, McLean (1992), s. 543-544, 
Carlman (2007) och (2005), s. 297.  
1758 Se en kortfattad redogörelse för domstolens roll i Bosselmann (2008), s. 320 och 367.  
1759 Tolkning baserades både på paragrafens ordalydelse (se nedan) samt på förarbeten och uttalanden av 
dåvarande miljöminister, Simon Upton, samt ett tidigare arbetspapper från miljöministeriet. Se om detta 
nedan.  
1760 Rekvisiten är med andra ord kumulativa. Plastic and Leathergoods Company Ltd., v. Horowhenua 
District Council (1994), p. 8, uttalades att rekvisiten utgör “cumulative safeguards" och att om något av 
dessa “… is unlikely to be achieved, then the purpose of the Act is not fulfilled.” 
1761 För hänvisning till relevanta rättsfall samt rättsfallsredogörelser se Bosselmann (2008), s. 368-369 
samt Birdsong (1998), s. 27ff.   
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RMA.1762 Tolkningen har inneburit att domstolen nekat tillstånd till aktiviteter där det 
fanns risk för negativ påverkan på ett av dessa intressen, även om de bidragit positivt till 
något av de andra.  

Det andra angreppssättet, det s.k. ”overall judgement approach” innebär motsatsvis att 
domstolarna har tillåtit avvägningar mellan de olika angivna intressena, till följd av en 
annan tolkning av ordet ”while” (såsom ”and”).1763 Aktiviteter där de positiva effekterna 
(även ekonomiska och sociala) har ansetts överväga de negativa effekter på miljön har 
ansetts vara tillåtna enligt bestämmelsen.1764 Domstolen har i dessa fall uttalat att det är 
den sammanlagda effekten för möjligheten att uppnå hållbar användning som är 
avgörande för om målbestämmelsen är uppfylld eller inte, och att denna avvägning även 
ska inkludera framtida generationers behov (”reasonably foreseeable needs of future 
generations”).1765 Det innebär att motstridiga intressen enligt domstolens praxis kan 
vägas mot varandra och att avvägning och hänsyn ska tas till de olika intressenas 
relativa värden eller påverkan för möjligheten att uppfylla målet.1766  

7.4.1.2 Analys 

Det finns med andra ord inte någon samstämmighet i synen på förhållandet mellan 
definitionens två delar och således inte heller i synen på om bestämmelsen tillåter 
avvägningar mellan ekologiska och ekonomiska, sociala eller kulturella intressen eller 
inte.1767 Detta följer som ovan beskrivits i oklarheten avseende ordet ”while” innebörd. 
Även om den snävare tolkningen tillämpas, där alla rekvisit ska vara uppfyllda, kan 
emellertid visst utrymme för tolkningar och avvägningar finnas inom ett rekvisit. När 
det gäller det (a) som anger att naturresursers (exklusive mineraler) potential att 
tillgodose framtida generationers behov ska bevaras, är varje avvägning som innebär att 
denna potential äventyras oförenlig med målet om en ekologisk hållbar användning av 
naturresurser.1768 Här saknas således avvägningsutrymme. Vad som avses med 
                                                
1762 Se Bosselmann (2008), s. 368 samt där angivna referenser. Se särskilt Ministry of Environment 
(1989). 
1763 För hänvisning till relevanta rättsfall samt rättsfallsredogörelser se Bosselmann (2008), s. 369-371 
samt Birdsong (1998), s. 27ff.   
1764 Exempelvis ansågs så vara fallet vid anläggning av en stor vindkraftspark. De nationella vinsterna 
ansågs överväga de lokala effekterna på miljön. Se Genesis Power Ltd v. Franklin District Council (EC, 
A 148/2005), 7 september 2005).  
1765 5(2)(a) § RMA. Se ovan.  
1766 Se särskilt mål North Shore City Council v. Auckland Regional City (1997), NZRMA 59, p. 94 och 
Genesis-målet i not ovan. Domstolen uttrycker i ett det första målet att ”..  a judgment allows for 
comparison of conflicting considerations and the scale and degree of them, and their relative significance 
or proportion in the final outcome”. Se även Williams (1997), s. 76ff.  
1767 Bosselmann (2008), s. 375. Se Allard (2006), s. 133-135, för en beskrivning av den debatt som skett 
politiskt och akademiskt i Nya Zeeland angående de olika tolkningarna av målbestämmelsen. De som 
förespråkar den snäva tolkningen (i enligt med ”bottom-line”-ansatsen) menar att hänsyn endast kan tas 
till biofysiska faktorer medan de som förespråkar den holistiska tolkningen (i enligt med ”the overall 
judgement”-ansatsen) anser att miljön inte kan separeras från sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. 
1768 Lagtexten anger som ovan citerades anger ”sustaining the potential of natural and physical resources” 
(författarens kursivering). En ekologiskt hållbar användning innebär som beskrivits i kapitel 1 att det 
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”resonable foreseeable needs...” är emellertid långt ifrån klart och ger upphov till ett 
stort tolkningsutrymme. När det gäller det andra rekvisitet i (b) är det rimligt att 
säkerställande av ekosystems livsupprätthållande funktioner ska tolkas så att det innebär 
att kapaciteten i varje ekosystem ska upprätthållas.1769 Med denna utgångspunkt är varje 
avvägning som leder till att ett ekosystems livsupprätthållande funktioner äventyras 
oförenlig med målsättningen. Det går emellertid att argumentera att även om sådana 
funktioner försvinner, men det som går förlorat varken är unikt eller irreversibelt1770

eller att skadan kan kompenseras, så har den ekologiska hållbarhetens gränser inte 
överträtts.1771 Detta innebär med andra ord att det är den sammanlagda förmågan av alla 
ekosystem (exempelvis i landets, ett visst område eller viss typ) att upprätthålla 
funktionerna som bedöms, snarare än varje enskilt ekosystem för sig.1772 Kriteriet är 
således absolut men kan möjligen ge upphov till olika tolkningar avseende 
förpliktelsens rumsliga skala. Rekvisitet ”avoidance, remediation or mitigation of any 
adverse effects”, anger inget absolut krav (med undantag för kravet på att ”undvika”). 
Det framgår inte hur långtgående kraven ska vara för att målsättningen ska anses vara 
uppfylld.1773  

Även om det råder oenighet om vad begreppet hållbar användning innebär, råder 
emellertid enighet om att lagstiftningens mål är rättsligt bindande och därmed ska 
                                                                                                                                              
finns en fysisk begränsning för hur användningen av naturresurser och därmed för hur långtgående 
avvägningar mellan olika intressen som kan genomföras (avvägningar är annorlunda uttryckt endast 
möjliga inom den ekologiska hållbarhetens gränser eller ramar, om ekologisk hållbarhet är det 
övergripande målet). 
1769 Lagtexten anger ”safeguarding the life-supporting capacity of air, water, soil, and ecosystems”. 
Författarens kursiveringar.  
1770 Exempel på irreversibla skador är förlusten av en art eller särskild genuppsättning. 
1771 Domstolen har också använt kriterier som relaterar till hur unikt ett visst område är vid avvägningar 
mot andra intressen och effektens förenlighet med hållbarhetsmålet. I ett mål från 2009 vägdes det 
nationella behovet av förnyelsebar energi genom vindkraft mot påverkan på ”outstanding natural 
landscape”. Den positiva effekten av förnyelsebar energi ansågs inte överväga den negativa effekten på 
landskapets karaktär (till följd av vindkraftsparken). I bedömningen ingick ett antal kriterier, däribland 
hur unikt områdets karaktär var. Domstolen uttalade att “the Eastern Central Otago Upland Landscape is 
one of the very few places in New Zealand where citizens can experience a wide, high peneplain under a 
big sky (a relatively common experience in Australia and on other continents) in a highly natural and near 
endemic environment that also contains a heritage trail”. Maniototo Environmental Society Incorporated 
& Ors v Meridian Energy Limited & Ors (C103/2009), 6 November 2009, p. 757. 
1772 Jämför resonemanget i det ovan nämnda ”overall judgement approach” där domstolen har uttryckt att 
”… a judgment allows for comparison of conflicting considerations and the scale and degree of them, and 
their relative significance or proportion in the final outcome” (författarens kursivering). Det bör dessutom 
vara möjligt att tillåta negativ påverkan om skadan det samtidigt ställs krav på kompensationsåtgärder så 
att den sammanlagda påverkan blir positiv ur ett hållbarhetsperspektiv. Regler om kompensation 
behandlas inte i denna avhandling, däremot kan här nämnas att domstolen i bedömningar av 
kompensationsåtgärder i samband med risk för negativ påverkan på nationella intressen (se nedan) har 
uttalat att åtgärderna ska vidtas inom samma område, samma landskap eller i samma miljö. Bland annat 
har uttryckts att kompensationsåtgärder utanför det påverkade området helst ska vara av samma typ och 
skala och ligga så nära området som möjligt, eller motverka negativa effekter åtminstone inom en del av 
det påverkade området. Domstolen har exempelvis ansett att skydd av ett dubbelt så stort område med 
inhemsk vegetation, tillsammans med åtgärder för att förebygga skadearter, övervägde skador till följd av 
skogsavverkning inom samma fastighet. Domstolens bedömningar har bland annat utgått från hela 
ekosystemets förmåga att upprätthålla ekosystemtjänster, inklusive den ekologiska integriteten. Se 
exempelvis JF Investments Limited v Queenstown Lakes District Council (C48/2006), särskilt p. 42, och 
Director-General of Conservation v Wairoa District Council (W081/2007). 
1773 Se mer om ”adverse effect” och effektbaserat angreppssätt längre fram i detta kapitel. 
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genomföras genom regler, policies, planer m.m.1774 Som vägledning för tolkning av 
lagstiftningens övergripande har också ett antal principer antagits. Dessa principer, som 
återfinns i lagstiftningens andra del, kan betraktas som rangordnade delmål till det 
övergripande målet snarare än rättsliga principer.1775 Principerna består av s.k. 
nationella intressen (6 §), andra intressen (7 §) samt erkännandet av Waitangifördraget 
(8 §). För att vägledningen ska underlättas har principerna givits olika rättsliga status, 
där intressen som anses vara av mindre betydelse för uppfyllandet av det övergripande 
målet har givits lägre rättslig styrka.1776 Inom varje bestämmelse listas emellertid olika 
intressen, som i sig kan stå i konflikt med varandra. I dessa fall måste en bedömning 
göras i det enskilda fallet utifrån möjligheten att säkerställa uppfyllandet av hållbar 
användning. Ett flertal av de utpekade intressena är av särskilt stor vikt vad gäller 
tolkning av mål och bestämmelser om bevarandet av den biologiska mångfalden och 
behandlas därför senare i detta kapitel.  

Sammanfattningsvis, innebar införandet av detta övergripande mål tillsammans med 
den lagtekniska uppbyggnaden att ett nytt förhållande mellan rätten och miljön kom att 
utvecklads i Nya Zeeland. Den samlade miljöeffekten i relation till möjligheten att 
uppnå hållbarhetsmålet blev styrande för tolkning och tillämpning av rättsreglerna inom 
det integrerade rättsliga ramverket.1777 Här har som just beskrivits emellertid olika 
tolkningar gjorts i rättspraxis avseende möjligheten till avvägningar mellan olika 
intressen. Detta har också inneburit svårigheter för rättstillämparna att genomföra 
lagstiftningens mål på ett ändamålsenligt sätt. Sedan lagen infördes har ett flertal 
förändringar skett, emellertid har det inte har skett någon förändring av det 
övergripande målet i sig.1778 Detta visar att lagstiftarens syfte (och den politiska viljan) 
med lagen, att säkerställa hållbarhet användning av naturresurser står fast trots 
svårigheterna med tolkningen av målets innebörd. Att målet även har införts i andra 
lagstiftningar allt eftersom stärker också bilden av att målet i sig kan förväntas kvarstå.  

7.4.1.3  Hållbar användning och biologisk mångfald 

Som ovan beskrivits är det övergripande syftet med RMA att främja en uthållig 
användning (förvaltning) av naturresurser. Med naturresurser avses enligt 
lagstiftningens definition; 

                                                
1774 Se mer om detta längre fram i detta kapitel. Se även Progressive Enterprises Ltd v North Shore City 
Council [2006] NZRMA 72 (CA), p. 59. 
1775 Jämför exempelvis angreppssättet i miljöbalkens målparagraf. Se om denna i kapitel 4.  
1776 Se om detta även i Allard (2006), s. 135-143. 
1777 Se preambeln i RMA. 
1778 D.v.s. av 5 § RMA som beskrivs nedan.  
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” land, water, air, soil, minerals, and energy, all forms of plants and 
animals (whether native to New Zealand or introduced), and all 
structures”.1779

Definitionen är med andra ord mycket bred, och även om ingen direkt referens till 
”biologisk mångfald” görs, följer av definitionens innebörd att den biologiska 
mångfalden komponenter omfattas, särskilt med anledningen av formuleringen ”all 
forms” och ”all structures”. Bevarandet av biologisk mångfald omfattas med andra ord 
av lagstiftningens övergripande mål. Utöver denna definition definieras även begreppet 
”biologisk mångfald” i lagstiftningen. Denna överensstämmer med definitionen i 
konventionen om biologisk mångfald, som anger att; 

“biological diversity means the variability among living organisms, 
and the ecological complexes of which they are a part, including 
diversity within species, between species, and of ecosystems.”1780

Med andra ord omfattar biologisk mångfald variation på gen-, art- och ekosystemnivån 
och att definitionen återfinns i lagtext bör få särskilt stor betydelse för tolkningen och 
tillämpningen av förpliktelsernas omfattning (jämförelsevis om den endast skulle finnas 
i förarbeten som i den svenska miljölagstiftningen).1781 Såsom beskrivits i kapitel 1 och 
2 är emellertid även denna definition mycket allmänt hållen och ytterligare 
vägledningen, antingen genom delmål, gränsnormer och liknande, är nödvändig för att 
målet ska kunna genomföras och göras rättsligt bindande för enskilda. RMA innehåller 
emellertid vissa vägledande principer (del II). Av dessa principer framgår bland annat 
vilka element och funktioner av den biologiska mångfalden som lagstiftaren har bedömt 
ska ges särskild stor vikt i genomförandet och tillämpning av lagstiftningens regler. Av 
denna anledning kommer dessa principer att behandlas i följande avsnitt (med 
avgränsning till just den biologiska mångfaldens värden).  

7.4.1.4  Inhemska och naturliga ekosystem - nationella intressen 

Utöver målbestämmelsen innehåller alltså RMA:s andra del principer för vägledning 
vid tolkning och tillämpning av lagstiftningen.1782 I 6 § har ett flertal nationella 
intressen pekats ut.1783 Dessa intressen har lagstiftaren ansetts vara särskilt viktiga 

                                                
1779 2(1) § RMA.  
1780 2(1) § RMA.  
1781 Se kapitel 1 och 5.  
1782 6-8 §§ RMA. 
1783 När det gäller förhållandet mellan de nationella intressena och det övergripande målet i 5 § RMA har 
miljödomstolen uttalat att det nationella intressen av skydd av områden med inhemsk biodiversitet 
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eftersom alla som tillämpar lagstiftningen ska vid användningen och skydd av 
naturresurser identifiera och säkerställa att dessa intressen genomförs (”shall recognize 
and provide for”).1784 Med andra ord ska intressena genomföras vid såväl utformning 
och beslut om planer som beslut om tillstånd. Här är vissa av de utpekade intressena av 
särskilt stor vikt när det gäller skyddet av biologisk mångfald. Följande intressen, som 
beskrivs i detta avsnitt, har samma rättsliga styrka.  

I 6(c) § har skyddet av områden med betydande inhemsk vegetation och betydande 
habitat för inhemska djurarter listats som ett nationellt intresse.1785 Avseende 
begränsningen ”betydande” (significant) och begreppen ”habitat” och ”inhemsk” 
(indigenous) finns ingen legaldefinition.1786 Däremot har miljödomstolen uttalat att 
bedömningen ska ske utifrån de gränserna som gäller för rådets befogenhet. När ett 
regionalt eller lokalt råd ska avgöra om ett område ska skyddas eller inte, ska 
bedömningen av rekvisitet ”betydande” således utgå från regionen respektive distriktets 
gränser.1787 Hur ändamålsenlig bedömningen blir ur ett biodiversitetsperspektiv bör med 
andra ord bero bland annat bero på hur väl regionen respektive distriktets gränser 
överensstämmer med ekosystemens (områdets) gränser.  

Eftersom regioner har delats in efter vattenavrinningsområden bör en sådan 
utgångspunkt för bedömning på regional nivå vara mer ändamålsenlig än en 
administrativ avgränsning, åtminstone när det gäller förvaltning av vattenkvalitet och 
ekologiska funktioner som hänger samman med väl fungerande vattensystem. När det 
gäller förvaltning av den terrestra biologiska mångfalden kan naturligtvis andra gränser 
vara än mer ändamålsenliga, men givet att terrestra viltarter även är beroende av olika 
miljötillstånd och resurser som kan förbättras till följd av en god vattenkvalitet, kan 
denna indelning antas vara mer ändamålsenlig en än ren administrativ 
gränsdragning.1788  

Viktigt från ett mångfaldsperspektiv är också intressen utpekade i 6(a) §.1789 I 6(a) § 
anges nämligen bevarandet och skyddet av kustmiljöerna (inklusive marina områden), 
                                                                                                                                              
överväger individuella ekonomiska intressen och det privata äganderättsintresset av att avverka inhemsk 
vegetation. Minister of Conservation v Gisborne District Council (A16/2000). 
1784 6(a) § 1 st. RMA.   
1785 Lagtexten i 6(c) § RMA anger “the protection of areas of significant indigenous vegetation and 
significant habitats of indigenous fauna”.    
1786 Inte heller för begrepp ”inhemsk” (indigenous) finns någon legaldefinition. Se om detta samt vad som 
avses med ”naturlig” i detta i nästa avsnitt.  
1787 Målet handlade om hur stor andel som skulle skyddas inom ett distrikt och domstolens slutsats var att 
skyddets omfattning skulle utökas, givet att bestämmelsens innebörd skulle tolkas utifrån distriktet 
gränser. Se Minister of Conservation v Western Bay of Plenty District Council (A71/2001). 
1788 En indelning i vattenavrinningsområden är förmodligen särskilt ändamålsenligt när det gäller att 
bevarandet olika typer av akvatiska ekosystemfunktioner, vattenkvalitet, sötvattenfiskarters 
vandringsvägar o.s.v. 
1789 I 6(b) § RMA pekas utmärkande naturmiljöer och landskap mot en icke ändamålsenlig användning 
och indelning av de områden ut. Fri översättning av “the protection of outstanding natural features and 
landscapes from inappropriate subdivision, use, and development”. Andra intressen som pekas ut är 
bibehållandet av allmänhetens tillträde till kustområden, sjöar och floder, Maoriernas relationer till mark, 
vatten och områden samt bevarandet av deras sedvanerättigheter (”recognized customary rights”).  
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våtmarker, sjöar och floder och skyddet mot en icke ändamålsenlig användning och 
indelning av de områden som ett nationellt intresse.1790 Vad gäller innehållet i 6(a) § har 
miljödomstolen slagit fast att ”natural character” inkluderar naturliga ekosystem och 
ekologiska processer och att även succession och återskapandet är en del av den 
naturliga karaktären (trots att ekosystemens egenvärde uttrycks explicit i artikel 7(d) 
§).1791 I ytterligare mål har även slagits fast att bland annat landskapets form och 
kustens karaktärsdrag, bottenhabitat, biotiska element (både terrestra och akvatiska), 
tidvatten, naturlig sedimentering, naturliga vattennivåer, djurarters uppfödningsplatser 
och djurarters migrationsmönster omfattas av begreppet ”natural character”.1792   

Det utpekade intresset har med andra ord tolkats extensivt och inkluderande den 
biologiska mångfaldens nyckelkomponenter. Särskilt viktigt är att domstolen har uttalat 
att olika former av komplexa ekologiska samband och processer ingår. Dessutom har 
det betydelse att även ”återskapande” ingår i de skyddsvärda intressena, särskilt 
eftersom en stor del av Nya Zeelands ekosystem är modifierade. Avseende 
begränsningen ”naturlig” har  domstolen uttalat att ”natural is a word indicating a 
product of nature…as opposed to man-made structures, roads, machinery etc.”1793

Domstolen uttalar inte att rekvisitet ”naturlig” kräver att ett ekosystem är helt opåverkat 
av människan. En sådan avgränsning skulle heller inte vara ändamålsenlig för 
genomförandet av lagstiftningens skyddsintressen. Att även introducerade arter och 
modifierade ekosystem omfattas följer också av den ovan beskrivna definitionen av 
naturresurser och den därmed vida omfattningen av lagstiftningens mål. Däremot bör 
inhemska arter och opåverkade ekosystem ha större skyddsvärde än introducerade arter 
eller modifierade ekosystem. Detta framgår inte av det utpekade intresset. Däremot 
framgår att ekosystem med inhemska arter anses vara mer skyddsvärda av lagstiftaren 
givet att denna distinktion görs vid fastsällandet av de olika förpliktelserna, däribland de 
regionala och lokala myndigheternas funktioner för genomförandet av biologisk 
mångfald.1794 Att skyldigheten avser inhemsk biologisk mångfald anges explicit i 
lagstiftningen.1795  

Utpekandet av nationella intressen innebär emellertid inte att intressena ges ett 
automatiskt skydd vid tillämpningen av lagstiftningens regler. De syftar till att utgöra 
vägledning som ovan beskrivits. Eftersom bestämmelsen dessutom innehåller flera olika 
intressen, som kan vara motstridiga, måste avvägningar ske. Sådana avvägningar ska 
ske utifrån det övergripande syftet med lagen som beskrivits ovan. De angivna intressen 

                                                
1790 Fri översättning av “the preservation of the natural character of the coastal environment (including the 
coastal marine area), wetlands, and lakes and rivers and their margins and the protection of them from 
inappropriate subdivision, use, and development”.  
1791 Se exmepelvis målet Gill v Rotorua District Council W29/93. 
1792 Se exempelvis Freda Pene Reweti Whanau Trust v Auckland Regional Council (A166/2004), Golden 
Bay Marine Farmers v Tasman District Council (W42/2001), Trio Holdings v Marlborough District 
Council (W103/96), Golden Bay Marine Farmers v Tasman District Council (W42/2001), The Matukituki 
Trust v Queenstown Lakes District Council (W10/2006).  
1793 Citatet är från ett tidigt rättsfall, Harrison v Tasman District Council (1994).  
1794 Se nedan.  
1795 Se nedan samt 30(1)(ga) § RMA. Däremot definieras som sagt inte begreppet inhemsk i 
lagstiftningen.  
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ska emellertid ges större vikt än intressen som anges i 7 och 8 §§. Formuleringen ”shall 
recognize and provide for” (6 §) anger en starkare förpliktelse än formuleringen ”shall 
have particular regard to” (7 §) som i sin tur anger ett starkare krav än “shall take into 
account” (8 §).1796

Som ett komplement till de i lagen utpekade intressen har regeringen (ME och DoC) 
även utformat en vägledning för hur de prioriterade nationella intressen ska tillgodoses 
på privat mark.1797 Denna antogs eftersom bristande skydd på privat mark hade pekats 
ut som en stor svaghet i det befintliga skyddet.1798 Dokumentets uttalade syfte är att 
vägleda de regionala och lokala myndigheterna i deras arbete för bevarandet av 
biologisk mångfald på ett sätt att de nationella målen säkerställs, samtidigt som det 
tydliggörs att de regionala och lokala myndigheterna att vidta de åtgärder som är bäst 
lämpade för regionala respektive lokala förhållanden. En stor brist ur ett rättsligt 
genomförandeperspektiv är att dokumentet varken är rättsligt bindande för myndigheter 
eller enskilda. Som diskuteras längre ned i detta kapitel hade antagandet av en nationell 
policy för biologisk mångfald, givet dess rättsliga status och krav på genomförande, 
varit ett mer ändamålsenligt angreppssätt för genomförandet av målet.1799

7.4.1.5  Ekosystemens egenvärde – ett annat intresse   

Andra utpekade intressen som ska beaktas (”shall have particular regard to”) av alla 
personer vid tillämpningen av lagstiftningens bestämmelser är bland annat ekosystemens 
egenvärde (7d).1800 Även här gäller detta oavsett om det gäller användning, utveckling 
eller skydd av naturresurser. Bestämmelsen anger även andra intressen med relevans för 
skyddet av den biologiska mångfalden, bland annat ett generellt krav på beaktande av 
bevarandet och förbättrandet av miljökvaliteten (c), naturresursers ändlighet (g) och 
effekten av klimatförändringar (i).1801 För vägledning av vad som omfattas av 
förpliktelsen att beakta ekosystemens egenvärde finns en legaldefinition i RMA. Denna 
definition anger att egenvärden är värden som finns oberoende av människans nytta av 
dem och att dessa värden inkluderar biologisk och genetisk mångfald (a) samt 
ekosystemens särskilda karakteristiska som bestämmer ekosystemets integritet, form, 
funktion och resiliens (b). Förpliktelsen är med andra ord långtgående avseende 
omfattningen av vad som ska beaktas vid användningen av naturresurser. Som ovan 
beskrivits har emellertid dessa intressen inte givits samma rättsliga styrka som de 
nationella intressena. 

                                                
1796 När det gäller 8 § RMA, avseende principer som följer av Waitangifördraget, krävs endast att hänsyn 
ska tas till dessa ”shall take into account”. 
1797 Se Ministry of Environment and Department of Conservation (2007). 
1798 I vägledningen pekas fyra områden ut, bland annat mark med lägre än 20 procent inhemsk vegetation, 
våtmarker, ekosystem som har begränsad utbredning (exempelvis ekosystem inom geotermiska områden, 
kuster m.m.) samt områden med habitat viktiga för hotade arter. 
1799 Denna vägledning antogs istället för en nationell policy för skydd av biologisk mångfald. 
1800 Översättning av ”intrinsic values”. 
1801 Se även om det utpekade intresset att skydda introducerad fiskarters habitat (h) senare i detta kapitel.  
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7.4.1.6  Analys  

Såsom beskrivits inledningsvis i detta kapitel fortsätter den biologiska mångfalden att 
minska, även om minskningen visserligen avtagit något. I den juridiska doktrinen och i 
policydebatten i Nya Zeeland anges ofta svårigheter med att implementera de krav som 
RMA ställer upp som en viktig orsak till genomförandeunderskottet. Av det ovan 
beskrivna kan ett flertal tänkbara orsaker utkristalliseras, däribland tolknings- och 
avvägningsproblem avseende lagstiftningens målsättning, för stora skönsmässiga 
utrymmen för råden att genomföra lagstiftningens förpliktelser, rådens många uppgifter 
(råden har även andra ansvarsuppgifter och är därmed inte renodlade miljö- eller 
naturvårdsmyndigheter), oklarheter i när skyldigheter att vidta skyddsåtgärder för den 
biologiska mångfalden föreligger o.s.v. Som beskrivits ovan avgränsas rådens 
skyldigheter att skydda biologisk mångfald till områden som är av ”betydande” intresse 
för bevarandet av den biologiska mångfalden. Begreppet ger med andra ord en nedre 
begränsning för när rådens skyldigheter uppstår som kan vara problematisk att bedöma 
ändamålsenligt, d.v.s. utifrån lämplig ekologisk kunskap och metodik. Svårigheterna 
med bedömningen av innebörden av ”betydande” uppstår även när det gäller nationella 
intressen i 6(c) § RMA. I en analys av kriterierna för att bedöma innebörden i av 
”betydande” i 6(c) § har bland annat uttryckts att;

“The RMA has placed a large amount of responsibility on local 
authorities to deal with a topic that they have never had to address 
before in such detail, and many lack the staff expertise or financial 
resources to carry out that responsibility. This has led to approaches to 
Section 6(c) assessment which lack ecological rigor, and an 
acceptance of poor quality assessments of significance in both 
planning and consents areas. A similar lack of ecological 
understanding in the general public and hence in many elected 
members means that management decisions have been made without 
full recognition of their consequences (or of the consequences of 
inaction).”1802

Svårigheterna bör vara särskilt stora när det gäller komplexa samband, funktioner, 
processer m.m., där den ekologiska kunskapen är särskilt begränsad. Detta kan i sin tur 
leda till risk för olika tolkningar av innebörden och att skydd och bevarandeåtgärder 
därmed skiljer sig mycket åt mellan olika regioner och distrikt.1803 Problemet hade 
kunnat motverkas, åtminstone delvis, genom antagandet av en nationell policy för 
biologisk mångfald. Det är därför av stor vikt att ett förslag till en sådan nu har lagts 

                                                
1802 Citat från Norton och Roper-Lindsay (1999), opublicerad rapport till miljöministeriet. Citatet är 
hämtat från Sage (2001), s. 4. Adress to Resource Management Law Association Conference. Session 3 
Plenary ”Land: Bioinvasions, Biodiversity, Biotic Holocaust”.  
1803 Detta anges också vara en av flera förklaringar till varför genomförandet av RMA i detta avseende 
inte har varit effektiv. Se exempelvis Department of Conservation (2000), s. 37.  
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fram. En annan brist avseende det rättsliga skyddet av biologisk mångfald i RMA är att 
lagstiftningen framför allt ställer krav på bevarande (”maintenance”) och inte på 
återupprättande. Som beskrivit inledningsvis i detta kapitel finns i många fall ingen, 
eller mycket litet, inhemsk biologisk mångfald kvar (de flesta ekosystemen är mer eller 
mindre modifierade till följd av introducerade arter m.m.). När en liten del av den 
inhemska mångfalden återstår är krav på återställande, särskilt viktig.  

7.4.2 Planering för genomförande av mål om biologisk mångfald  

7.4.2.1  Inledning  

RMA och dess planstruktur har utformats utifrån ett teoretiskt antagande om 
decentralisering av beslut till lägsta möjliga nivå både leder till högre grad av 
måluppfyllelse och till kostnadseffektivitet. Genom RMA har därför ett större utrymme 
för beslutsfattande på regional och lokal nivå genomförts med syfte att ge de regionala 
och lokala råden möjlighet att identifiera de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
metoderna för genomförandet av lagen, inom de ramar som fastslås på högre nivåer. I 
detta syfte har ett avancerat hierarkiska plansystem med stort utrymme för regionala och 
lokala variationer skapats. Detta plansystem är tillämpligt på all naturresursanvändning 
som faller under RMA och kan därmed styra användningen av den biologiska 
mångfaldens resurser på privat mark. Plansystemet är däremot inte tillämpligt på 
reglering av viltarter eller andra allmänna resurser och reglerar därmed inte jaktfrågor 
(då gäller det tidigare beskrivna, vägledande planeringssystemet under 
paraplyramverket CA). Plansystemet under RMA är dock som beskrivits tidigare 
teoretiskt och metodologiskt intressant och kan därför bidra till diskussionen om nya 
rättsliga angreppssätt i svensk rätt, även när det gäller reglering av jakt (som i denna 
avhandling problematiseras ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv). Nedan kommer 
därför detta planeringssystem att beskrivas och särskilt analyseras utifrån 
ändamålsenligheten för genomförandet av mål om biologisk mångfald.  

7.4.2.2  Nationell policy för biologisk mångfald   

Genom RMA har som beskrivits inledningsvis ett rättsligt ramverk för systematisk 
naturresursplanering antagits. Denna planeringsstruktur utgörs, eller kan utgöras, i det 
översta lagret av nationella planeringsinstrument, s.k. nationella policies. Syftet med 
nationella policies är att; 
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“… state objectives and policies for matters of national significance 
that are relevant to achieving the purpose of this Act.”1804

Nationella policies kan antas. Endast för kustområden finns rättsliga krav på att 
nationella policies ska utformas och antas.1805 Nationella policies ska sedan, om de väl 
har antagits, ligga till grund för regionala policies samt regionala och lokala planer. Som 
beskrivs i de följande avsnitten krävs överensstämmelse mellan de olika nivåerna, 
genom krav på att varje policy och plan måste vara förenlig med de övre nivåerna (och 
överst i hierarkin är lagstiftningen).1806 Huruvida en nationell policy antas eller inte har 
med andra ord avgörande betydelse för hur underliggande policies och planer kan 
utformas.  

Istället för att ange tvingande krav på antagande av alla nationella policies (kustområden 
undantaget), anger RMA regler för vägledning vid bedömning när sådana bör antas 
(bedömningen ska göras av ME).1807 Här anges att såväl nationella som globala 
intressen och skyldigheter att bevara eller förbättra miljön i Nya Zeeland ska 
beaktas.1808 Att Nya Zeelands naturmiljö består av ett stort antal endemiska arter 
innebär att landet har en skyldighet även i ett globalt perspektiv att vidta åtgärder för 
bevarandet av biologisk mångfald, vilket alltså är en grund för att en nationell policy för 
skydd av biologisk mångfald bör antas. En annan omständighet som bör ligga till grund 
för antagandet av nationella policies är gränsöverskridande miljöpåverkan (d.v.s. när 
mer än en region påverkas).1809 Viktigt ur ett försiktighetsperspektiv är vidare att även 
potentiella effekter, unika värden, risken för irreversibla skador eller andra betydande 
skador på Nya Zeelands miljö kan utgöra grund för antagande av nationella policies.1810

Avsaknaden av rättsliga krav har inneburit att få nationella policies har antagits. Så 
gäller också avseende biologisk mångfald, där emellertid ett förslag nu har 
upprättats.1811 Bristen på rättsligt bindande krav att på central nivå utforma ett nationellt 
policydokument för bevarandet av biologisk mångfald är en stor brist ur ett rättsligt 
genomförandeperspektiv. Detta har inneburit att de regionala råd som antagit policies 
(här finns rättsligt bindande krav) för biologisk mångfald har gjort detta utan vägledning 
från den nationella nivån, vilket i sin tur inneburit varierande resultat avseende 
måluppfyllelsen. Detta visar att ett ändamålsenligt genomförande lagstiftningens 
miljömål kräver en övergripande policy på nationell nivå. Detta betyder inte att den 
nationella policyn inte kan eller bör ge utrymme för variationer inom olika regioner. En 
nationell policy med ramar som ger utrymme för variationer bör vara särskilt 

                                                
1804 45(1) § RMA. 
1805 56 och 57 §§ RMA. Här ligger ansvaret på DoC, se 28 § RMA.   
1806 55 § RMA.  
1807 45(2) § RMA. Om ministern anser att en nationell policy ska antas ska synpunkter inhämtas och 
sedan ska ett förslag utformas, 46(a-b) §§ RMA. Se om miljöministerns funktioner i 28 § RMA.  
1808 45(2)(b) § RMA. 
1809 45(2)(d) § RMA. 
1810 Se särskilt 45(2)( a)(c) (e-g) §§ RMA. 
1811 Detta beskrevs i inledning till detta kapitel.  
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nödvändigt då den biologiska mångfaldens förutsättningar ser väldigt olika ut inom 
olika regioner i Nya Zeeland.1812

7.4.2.3  Regionala och lokala rådens ansvar för genomförandet 

Ansvaret för genomförandet av ett ändamålsenligt skydd av biologisk mångfald i 
enlighet med de krav som RMA anger ligger såsom följer av den ovan beskrivna 
förpliktelsen på de regionala och lokala råden. De regionala och lokala myndigheterna 
har givits ett flertal funktioner med relevans för genomförandet av skydd av biologisk 
mångfald och därmed även lagstiftningen övergripande mål. Särskilt viktiga är de 
regionala myndigheternas skyldighet att säkerställa en integrerad förvaltning av 
förvaltningen av naturresurser inom regionen.1813 Genom en ändring i RMA 2005 
förstärktes dessutom myndigheternas skyldigheter avseende bevarandet av biologisk 
mångfald. Denna ändring i RMA klargjorde att de regionala råden ska för uppfyllandet 
av lagstiftningens mål inom regionen;  

”establish, implement and review objectives, policies and methods for 
maintaining indigenous biological diversity”.1814

Ytterligare funktioner av betydelse för bevarandet av biologisk mångfald är 
skyldigheten att förbereda och utfärda målsättningar och policies för både faktiska och 
potentiella effekter av användning och skydd av mark av regional betydelse 
(”significance”).1815 Råden ska vidare kontrollera markanvändningen, även med syfte 
att bevara vattenkvalitet. Dessutom ska detta ske med syfte att bevara och förbättra
(ovanligt starkt krav här med andra ord) akvatiska ekosystem (både söt- och 
kustvatten).1816  

Motsvarande krav ställdes även på de lokala myndigheterna inom distriktet.1817 Enligt 
31(1)(b)(iii) § ska de lokala råden för uppfyllandet av lagstiftningens mål inom 
distriktet, utöver att anta och implementera mål, policies och metoder för att säkerställa 
en integrerad och effektbaserad naturresursförvaltning även;  

                                                
1812 Se om teorier om rättslig planering för genomförandet av övergripande komplexa och dynamiska 
miljömål i kapitel 3.  
1813 30(1)(a) § RMA.  
1814 30(1)(ga) § RMA. Författarens kursivering.  
1815 30(1)(b) § RMA. 
1816 30(1)(c)(ii), (iiia) och särskilt (iiia) §§ RMA. 
181731(1)(ga) § RMA.  
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”… control of any actual or potential effects of the use, development, 
or protection of land, including for the purpose of… the maintenance 
of indigenous biological diversity”.1818

Ansvar för skydd av biologisk mångfald finns med andra ord både på regional och lokal 
nivå.1819 Det finns inga mer exakta angivelser för ansvarsfördelningen mellan regionala 
och lokala råd avseende förpliktelserna att bevara biologisk mångfald i lagstiftningen. 
Däremot anges att detta ska fastställas i de regionala policies som de regionala råden 
utformar. Sådana regionala policies, som beskrivs nedan, måste utformas. Hur 
ändamålsenlig ansvarsfördelningen blir beror således på hur regionala policies 
utformas.1820 Tydlig ansvarsfördelning kan antas vara nödvändiga för säkerställandet av 
effektiva åtgärder. Utöver de specifika skyldigheterna att bevara biologisk mångfald har 
såväl regionala lokala råd ett flertal andra skyldigheter med betydelse för 
genomförandet av målet.1821 Viktigt ur ett genomförandeperspektiv är också att ME får 
vidta åtgärder och utföra funktioner som inte utförs av de regionala och lokala råden.1822

Denna funktion är särskilt viktig givet den omfattande decentraliseringen och det stora 
skönsmässiga utrymme för beslutsfattande som har överförts till regionala och lokala 
råd genom RMA.  

7.4.2.4  Regionala policies 

De regionala råden är skyldiga att anta regionala policies för respektive region.1823 Med 
en regional policy avses en operativ1824 policy som har antagits av ett regionalt råd 
under de förutsättningar som anges i bilaga 1 till RMA, inklusive alla förändringar som 
har genomförts.1825 En regional policy måste vidare vara kompatibel och genomföra 
nationella policies, men även Nya Zeelands kustpolicy.1826 Syftet med en regional 
policy är att; 

                                                
1818 31(1)(b)(iii) § RMA. Författarens kursivering. 
1819 Dessutom har bevarandeminister (MC) inom vissa marina kustområden samma skyldigheter som de 
regionala och lokala råden. Se 31A § RMA. Bevarandelagstiftningen och de skyldigheter som MC och 
DoC har för genomförande av mål om biologisk mångfald beskrivs i de följande avsnitten.   
1820 Detta beskrivs i nästa avsnitt.  
1821 Exempelvis finns skyldigheter för de lokala råden att övervaka och inhämta information i en mängd 
olika aspekter (35 § RMA).  
1822 Innan ME vidtar åtgärder ska emellertid en skriftlig kommunikation ske med det regionala eller lokala 
rådet. Se mer exakta kriterier i 25(1) och 25(2) §§ RMA.  
1823 Denna policy ska även utvärderas vart tionde år, bland annat utifrån eventuella miljökvalitetsnormer. 
Se 59-62 §§ RMA samt avsnitt 7.5.5.  
1824 Med operativ innebär att policyn har blivit antagen och förutsättningarna i bilaga 1 (p. 20) eller i 86F 
§ är uppfyllda.  
1825 Defintionen av regional policy (regional policy statement) anges i 43AA § RMA. 
1826 62(3) § RMA. 
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“… achieve the purpose of the Act by providing an overview of the 
resource management issues of the region and policies and methods to 
achieve integrated management of the natural and physical resources 
of the whole region.”1827  

RMA ställer upp explicita krav på vad de regionala policydokumenten ska innehålla.1828

Det finns ett generellt krav på att en regional policy ska ange vilka 
naturresursförvaltningsfrågor som är av betydelse för regionen.1829 Dessutom 
kompletteras det generella kravet med en rad specifika krav på innehållet.1830 Policyn 
ska även innehålla motiv, vilka mål och resultat som policyn avser uppfylla samt vilka 
metoder (förutom regler) som ska användas för att genomföra policyn m.m.1831 Det 
finns även krav på att fastställa hur gränsöverskridande frågor (mellan regionala och 
lokala myndigheters ansvarsområden) ska hanteras och vilken myndighet som ska ha 
hela eller delar av ansvaret i regionen för specificering av mål, metoder m.m. för 
kontrollen av användningen av mark, bland annat för att bevara inhemska biologisk 
mångfald.1832 Om inga skyldigheter har specificerats avseende aspekterna angivna i 
62(1)(i)(i) eller (ii) §§ så har de regionala råden det primära ansvaret för att genomföra 
funktionen i 62(1)(i)(i) § och de lokala råden ansvaret för att genomföra funktionen i (ii) 
§.1833

7.4.2.5  Regionala och lokal planer  

Planer kan utformas på såväl regional som lokal nivå.1834 Regionala planer får antas, 
men det finns alltså inget rättsligt bindande krav, om inte detta krävs av ME.1835 ME får 
kräva av de regionala råden att de ska förbereda, förändra eller utforma ett alternativt 
föreslag för hela eller delar av regionen.1836 När sådana direktiv ges måste ME fastställa 
en tidpunkt för när planen, förändringen eller alternativet ska kungöras.1837 När det 
gäller planer på lokal nivå finns rättsligt tvingande krav på att det alltid ska finnas en 
gällande plan för distriktet som ska utformas av det lokala rådet.1838 Även här har ME 
rätt att kräva av de lokala råden att de ska förändra lokala planer eller utforma ett 

                                                
1827 59 § RMA. 
1828 62 § RMA.  
1829 62(1) § RMA.  
1830 Bland annat ska den ange sådana aspekter som relaterar och har betydelse för ”board of a foreshore 
and seabed reserve”. 62(1)(b)(ii) § RMA. 
1831 62(1)(c-g) §§ RMA. 
1832 62(1)(h-i) §§ RMA. Se särskilt RMA 62(1)(i)(iii) § RMA. 
1833 Dessutom ska policyn ange processerna för övervakning av måluppfyllelse. Se 62(1)(j) § RMA. Detta 
behandlas under avsnitt 7.5.5.  
1834 Till de regionala planerna räknas även kustplanerna (som ska antas av MC). 
1835 En regional plan utformas av de regional råden i enlighet med bilaga 1 till RMA. En plan blir operativ 
under samma förutsättningar som policies (se ovan).
1836 25A(1) och 25A(2) §§ RMA. 
1837 25A(1)(c) § RMA. 
1838 73(1)(A) § och 74(1) § RMA. 
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alternativt föreslag som ska ske inom en fastslagen tidpunkt.1839 Medan lokala planer 
gäller för hela distriktet kan regionala planer antas för en hel region eller för delar av 
regionen. Syftet med planerna är att genomföra de funktioner som har specificerats för 
respektive myndighet i lagen samt i policies.1840  

De regionala råden får förbereda planer när som helst, men lagstiftningen anger även 
kriterier för när upprättandet av en plan ska övervägas.1841 Rådet ska överväga att 
upprätta en regional plan när vissa situationer föreligger, men även när sådana 
situationer sannolikt kan uppstå. En situation där råden ska överväga upprättande av 
planer är vid behovet av återupprättande eller förbättring av degraderade naturresurser 
eller för att undvika eller minska degradering.1842 Andra situationer som anges är 
exempelvis när det uppstår, eller kan uppstå, betydande konflikter mellan användning 
och skydd av naturresurser,1843 betydande behov eller efterfråga för skydd av 
naturresurser, områden m.m.,1844 framtida efterfråga på naturresurser1845 eller när 
nationella policies ska implementeras.1846 Dessutom finns en bestämmelse som anger att 
planer ska övervägas vid ”any other significant issue relating to any function of the 
regional council under this Act (i)”.  

De regionala råden kan med andra ord förbereda planer när som helst, men i vissa 
situationer finns alltså krav på att ett övervägande om upprättande ska ske. Ett krav på 
att överväga är självfallet inte lika långtgående som ett krav på att faktiskt anta en 
plan.1847 Lagstiftningen innehåller dock ytterligare funktioner för att minska riskerna för 
att planer inte utformas, nämligen genom att ge var och en rätt att anhålla om 
(”request”) att förberedelse eller förändring av en regional plan.1848 Detta krav innebär 
visserligen inte att de regionala råden måste anta eller förändra planer när en förfråga 
framställs. Motsvarande rättigheter finns vad gäller anhållan om förändring av 
distriktsplaner.1849  

När det gäller lokala planer finns starkare styrmekanismer. Här finns, utöver krav på att 
överensstämmelse med överordnade policies och planer (inklusive förslag till 

                                                
1839 25A(2)(a) § RMA. Även här måste således ME fastställa en tidpunkt för när planen, förändringen 
eller alternativet ska kungöras. Se 25A(2)(b) § RMA. 
1840 D.v.s. funktioner specificerade i 30 och 31 §§ RMA. Se 65(1) § och 72 och 74(1) § RMA.  
1841  65(3) § RMA. 
1842 Se formuleringen ”the restoration or enhancement of any natural and physical resources in a 
deteriorated state or the avoidance or mitigation of any such deterioration” i 65(3)(f)§ RMA. 
1843 65(3)(a) § RMA. 
1844 65(3)(b) § RMA. 
1845 65(3)(d) § RMA. 
1846 65(3)(g) § RMA. 
1847 När en plan antas måste detta ske i överensstämmelse med reglerna i bilaga 1 enligt 65(2) § RMA. 
Där finns också regler om hur förändringar av planer ska ske, se 65(5) § RMA samt bilaga 1. Detta 
beskrivs mer utförligt i avsnitt 7.5.5. 
1848 Detta ska ske i enlighet med reglerna i bilaga 1 enlig RMA 65(4) § RMA.  
1849 73(2) § RMA. 



298

sådana),1850 krav på att hänsyn ska tas till (”shall have regard to”) vissa faktorer vid 
utformningen samt vid förändringen av planerna.1851 Bland annat ska hänsyn tas till 
planer och strategier som har antagits under annan lagstiftning1852 och förordningar som 
syftar till att säkerställa hållbar användning, bevarande eller förvaltning eller hållbar 
användning av fiskeresurser m.m. när dessa har betydelse för användningen av resurser 
inom distriktet.1853 En viktig funktion för att säkerställa ett ekosystematiskt perspektiv 
är att det lokala rådet även ska ta hänsyn till vilket behov som finns att göra planerna 
inom det egna distrikt överensstämmigt med planer eller föreslagna planer som gäller 
för gränsområden.1854 Ännu starkare krav på hur planer ska utformas eller förändras 
gäller dessutom i vissa situationer (”must take into account” samt ”recognise and 
provide for”).1855 Bland annat gäller det senare vid förvaltningsplaner för vissa 
naturreservat som ligger i gränsområden.1856  

I ett genomförandeperspektiv är kravet på att de regionala råden måste ändra förslag 
eller befintliga regionala planer för att de ska ge effekt åt nationella policies samt att 
lokala råd måste ändra distriktsplaner för att ge effekt till regionala policies inom en viss 
tid (om en tidsfrist har angivits och annars eller så snart som möjligt) av stor 
betydelse.1857 Av denna anledning är det särskilt viktigt att även nationella policies 
antas. Sammantaget finns som ovan beskrivits en betydligt starkare styrning av 
utformningen och antagandet av distriktsplaner än regionplaner.  

7.4.2.6  Planers innehåll och planregler  

I RMA finns även bestämmelser om vad de regionala och lokala planerna ska och får 
innehålla.1858 Det finns få tvingande krav på innehållet i planerna. Obligatoriskt är att 
planerna anger målet för regionen respektive distriktet och vilka policies som ska 
operationaliseras genom planen, samt eventuella planregler.1859 Regionala och lokala 
planer får vidare ange de problem som ska lösas med planen, vilka metoder som ska 
användas (andra än regler) samt motiven till detta.1860 Ur ett återkopplingsperspektiv är 
det en brist att de miljömässiga resultaten samt processerna för att övervaka 
måluppfyllelsen endast nämns som faktorer som får fastställas i planen.1861 Ett rättsligt 

                                                
1850 74(2)(a) § RMA. När det gäller föreslagna regionplaner anges att överenstämmelse ska finnas med en 
“proposed regional plan of its region in regard to any matter of regional significance or for which the 
regional council has primary responsibility under Part 42” enligt 74(2)(ii) § RMA.  
1851 74(2)(b) § RMA. 
1852 74(2)(b)(i) § RMA. 
1853 74(2)(b)(iii) § RMA. 
1854 74(2)(c) § RMA. 
1855 74(2A) § RMA. 
1856 I 74(2A)(b) § RMA. 
1857 65(6) och 73(4-5) §§ RMA. Se om en effektbaserad planering nedan.  
1858 Sådana regler finns också för policies, vilket har beskrivits ovan.  
1859 67(1) samt 75(1) § RMA. 
1860 67(2)(a – c) och 75(2)(a – c) §§ RMA. 
1861 67(2)(d och e) och 75(2)(d och e) §§ RMA. 
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tvingande krav är nödvändigt för säkerställa att utvärdering av måluppfyllelse sker, 
vilket i sin tur är en förutsättning för återkoppling mellan mål och planregler.1862  

En av de viktigaste funktionera med regionala och lokala planer är att de kan innehålla 
rättsligt bindande regler (”rules” eller ”provisions”) för genomförandet av de 
ansvarsområden som råden givits genom RMA, däribland bevarandet av den biologiska 
mångfalden, och för att genomföra planens målsättning.1863 Utan planregler saknas 
nämligen materiella handlingsregler som kan styra enskildas beteenden i en hållbar 
riktning.1864 När det gäller markanvändning är nämligen utgångspunkten att alla 
aktiviteter är tillåtna om inte annat är angivet i en plan (i kustplaneringen gäller den 
omvända utgångspunkten).1865 Regler i planer, även förslag till planer, innebär alltså att 
ingen markanvändning som är oförenlig med planen får ske, om inte en sådan 
användning har tillåtits i ett tillstånd eller är tillåten enligt en undantagsbestämmelse.1866

Reglerna har samma funktion som regler utfärdade genom förordningar utfärdade under 
RMA så länge de inte strider mot en någon förordning (då har förordningsregeln 
företräde).1867 Regler får vara strängare än miljökvalitetsnormer om normen uttrycker 
detta explicit.1868 Regler får däremot inte vara mindre långtgående (d.v.s. tillåta en 
aktivitet som är förbjuden eller begränsad enligt en norm).1869 När det gäller reglernas 
utformning krävs att de är precisa.1870 En plan måste däremot inte innehålla regler 
(lagstiftning anger att planer får innehålla regler som behövs för att genomföra rådens 
funktion anges i planerna).1871  

                                                
1862 Detta beskrivs mer utförligt nedan.  
1863 Planerna och därmed regler ska som sagt överensstämma med de övre nivåerna i planeringssystemet, 
vilket även innebär att regler i planer ska tolkas med utgångspunkt i relevanta regionala planer och 
regionala och nationella policies. I rättspraxis har två olika ansatser diskuterats avseende utformningen 
och tolkning av planregler. Vid utformningen av planer gäller ett s.k. ”top-down” ansats (d.v.s. uppifrån 
och ned), men vid tolkning av planregler är det snarare fråga om en s.k. ”bottom-up” ansats (eftersom en 
tolkning av gällande rätt vanligen börjar i planerna, som sedan ska tolkas utifrån överordnade dokument 
om tolkningsutrymme finns). Se exempelvis Beach Road Preservation Society v Whangarei District 
Council (2001) ELRNZ 7, Powell v Dunedin City Council (2004) 3 NZLR 721, (2005) NZRMA 174 och 
MacKenzie District Council v Glacier and Southern Lakes Helicopters (1997) C083/97.  
1864 68(1) och 76(1) §§ RMA. 
1865 Det omvända gäller alltså för aktiviteter av eller inom kust- och vattenområden. Med andra ord är 
utgångspunkten här att alla aktiviteter är förbjudna om de uttryckligen inte har tillåtits i en plan eller 
föreslagen plan. Se RMA del III. Se om klassificering av olika aktiviteter i distriktsplaner i 77 § RMA. 
1866 9(3)(a-c) 10 och 10A §§ RMA. Denna bestämmelse gäller inte avseende de befogenheter staten har 
att utöva sin kompetens i enlighet med Conservation Act samt de där angivna lagstiftningarna, om 
aktiviteterna inte har en betydande negativ effekt utanför dessa markområden. 4(3) § RMA. Aktiviteterna 
måste också vara förenliga med bevarandestrategier m.m. som antagits med stöd i dessa lagar. 
1867 68(2) och 76(2) §§ RMA. När regler väl har utformats har de med andra ord samma rättsliga styrka 
och effekt som förordningar utfärdade med stöd i RMA 
1868 43(1) § RMA. I 43(2)(a-b) §§ RMA anges också vad som menas med strängare respektive svagare. 
1869 43(3 och 4) § RMA. 
1870 Kravet på precision motiverad med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet. Enligt rättspraxis finns 
dock utrymme till viss flexibilitet i reglerna. Exempelvis har miljödomstolen uttryckt att ”making rules 
precise and certain does not mean that there cannot be some flexibility. However, where flexibilite is too 
great problems can arise.” Vidare uttalade domstolen att “it can be quite sufficient for planning purposes 
to establish and regulate general proportions, accepting borderline grey areas. In some situations, 
approximations may be unavoidable, and must suffice as a matter of realism. This question must always 
be whether it is sufficiently certain to be understandable and functional”. Se AR & MC McLoad Holding 
Ltd vs. Coundown Properties (1990) 14, NZTPA, p. 362.  
1871 67(1)(c), 68(1), 75(1)(c), 76(1) §§ RMA. 
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Viktigt ur ett försiktighetsperspektiv är att råden, vid utformandet av regler, ska ta 
hänsyn till (”shall have regard to”) både faktiska och potentiella effekter på miljön, och 
särskilt negativa effekter (”adverse effects”).1872 Ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv 
är det också viktigt att regler kan gälla för hela eller delar av regionen eller distriktet, 
samt att det är möjligt att anta olika regler, detaljerade eller generella, för olika 
områden, särskilt eftersom det i Nya Zeeland föreligger stora biologiska variationer 
mellan olika områden.1873 En annan viktig funktion för att minimera risken för 
irreversibla skador på den biologiska mångfalden är att planregler i vissa fall gäller 
omedelbart, även innan en plan har trätt i kraft (”proposed plan”).1874 Bland annat gäller 
detta om reglerna har något av följande skyddsintressen; 

(a) “protects or relates to water, air, or soil (for soil conservation)” 
(b) “protects areas of significant indigenous vegetation” 
(c) “protects areas of significant habitats of indigenous fauna” 

En stor brist avseende skyddet av biologisk mångfald är att RMA anger ett flertal 
undantag då befintliga markanvändningsrättigheter1875 och sedvanerättsliga 
(traditionella) mark- och vattenanvändning1876 inte hindras av en föreslagen eller 
antagen plan. Stora resurser (för ekonomisk kompensation) är således av stor betydelse 
för möjligheten att genomföra förändrad markanvändning till förmån för skydd och 
bevarandet av den biologiska mångfalden.   

7.5 Funktioner för genomförandet av komplexa och 
dynamiska ekosystemmål 

7.5.1 Inledning 

I de föregående delarna av detta kapitel har de rättsliga ramverken för skydd och 
planering av användningen naturresurser beskrivits. I de följande avsnitten kommer 
vissa funktioner i de rättsliga ramverken med särskild relevans ur ett 

                                                
1872 68(3) och 76(3) §§ RMA.  
1873 68(5) och 76(4) §§ RMA. En bestämmelse kan även kräva tillståndsprövning för en aktivitet som 
orsakar eller kan orsaka negativa effekter som inte omfattas av planen 68(5)(e) § RMA. 
1874 Huvudregeln är att planer blir gällande först när de har offentliggjorts, se 86B § RMA. Undantagen 
anges i 86B(3) § RMA. Även miljödomstolen kan under förhållanden specificerade i 86D § RMA 
förklara att en viss regel ska gälla från ett annat datum. De lokala myndigheterna kan även bestämma att 
en regel inte ska gälla förrän den förslagna planen antas enligt 86B(1)(c) § RMA.  
1875 Se 10 § RMA. 
1876 Se 17A § RMA. 
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mångfaldsperspektiv att diskuteras. Syftet är att lyft fram ändamålsenliga angreppssätt, 
men även brister, för att hantera komplexa och dynamiska ekosystem utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna, som beskrivits i kapitel 2 och 3. Detta innebär att det 
framför allt är funktioner för integrering mellan och inom ramverk samt funktioner för 
ekosystembaserad och adaptiv planering för genomförandet av målet om bevarandet av 
biologisk som är i fokus för analysen nedan.1877

7.5.2 Teoretiska utgångspunkter och rättsliga angreppssätt  

Beskrivningen och analysen av de nyzeeländska författningarna ovan har visat att det 
finns ett antal angreppssätt och instrument som kan vara ändamålsenliga för 
genomförande av komplexa och dynamiska miljömål. De mest intressanta 
angreppssätten finns, som förväntat i RMA, som syftar till att införa ett holistiskt och 
integrerat regelverk för uppfyllandet av målet om hållbar användning av naturresurser, 
framför allt genom dess planeringsinstrument. Ett antal teoretiska utgångspunkter och 
rättsliga angreppssätt, som är av särskilt intresse för den fortsatta diskussionen, är 
möjliga att utkristallisera från den tidigare beskrivningen av lagstiftningens innehåll och 
struktur, nämligen att:1878   

• Miljön är komplex och består av ett stort antal element som samverkar och 
därmed bör behandlas som en helhet (därav sammanfogades ett stort antal 
naturresurslagstiftningar i RMA och ett flertal krav på integrerad 
naturresursförvaltning infördes). 

• Förvaltningen som huvudregel bör ske så nära naturresurserna som möjligt 
(skyldigheterna att implementera RMA har därför i stor utsträckning 
decentraliserats till regionala och lokala myndigheter). 1879

• Ett decentraliserat beslutsfattandet ska ligga inom ramar som bestäms uppifrån 
(rättsligt bindande krav på överensstämmelse mellan författningar och planer på 
olika nivåer finns). 

• Effektiv miljömåluppfyllelse kräver fokus på effekter istället för aktiviteter 
(därav har krav på effektbaserad förvaltning införts).1880  

                                                
1877 Se teoretisk antagande om rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystemsamband i 
kapitel 1-3.  
1878 RMA utgör med andra ord ett exempel på hur vissa av de teoretiska hypoteserna som beskrivits i 
kapitel 3 har överförts till en rättslig kontext.  
1879 Dessutom erkänner RMA ursprungsbefolkningens rättigheter genom erkännandet av det s.k. 
Waitangifördraget och att det därmed ska finnas ett gemensamt förvaltningsansvar av naturresurser 
mellan staten och maorier. Författningen innehåller dessutom ett antal mekanismer för att säkerställa 
deltagande i miljöbeslutsprocesser samt rätt att överklaga beslut. Dessa regler har inte analyserats här 
eftersom utförliga beskrivningar och analyser finns i annan juridisk litteratur.  
1880 Lagstiftningen innehåller även miljökvalitetsnormer. Dessa har emellertid inte varit föremål för 
analys i denna avhandling.  
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Den följande texten i detta kapitel avser diskutera dessa angreppssätt mer ingående. 
Syftet med detta är, som beskrivits inledningsvis samt i kapitel 1, att ge underlag för en 
slutdiskussion om rättslig planering för genomförandet av mål om bevarandet av 
biologisk mångfald vid jaktuttag i kapitel 8.  

7.5.3 Integrerad naturresursplanering  

7.5.3.1  Inledning 

Integrerad miljölagstiftning och naturresursplanering anges ofta vara ett viktigt, men 
även nödvändigt angreppssätt för en effektiv reglering av miljön. Detta gäller även, och 
kanske särskilt, för ett effektivt måluppfyllande av komplexa och dynamiska miljömål 
såsom mångfaldsmålet, där många olika faktorer påverkar förutsättningarna för dess 
bevarande. Integrering av olika sektorlagstiftningar kan exempelvis innebära att en 
reglering och förvaltning blir underordnad en gemensam målsättning och ett gemensamt 
beslutsfattande. Gemensamma regler för exempelvis prövning och tillsyn bör främja ett 
ändamålsenligt genomförande av det övergripande målet (beslutsfattandet bör bli mer 
holistiskt och mer konsekvent). Vad som avses med integration och hur ändamålsenlig 
en integrerad ansats är i förhållandet till uppfyllandet av mål beror dock på hur ansatsen 
genomförs i regleringen. En författning kan ha ett brett tillämpningsområde, uttrycka 
explicita mål om eller krav på integrerad naturresursanvändning, utan att innehålla 
ändamålsenliga funktioner för säkerställandet av integrerad reglering och 
beslutsfattande. Dessutom är det möjligt att differentiera mellan olika former av 
integration, bland annat vertikal integrering (inom ett regelverk och eventuellt 
planeringssystem) och horisontell integrering (inom och mellan författningar och 
eventuella planeringssystem under olika författningar).1881

Principer och regler för att säkerställa integration såväl inom som mellan lagstiftningar 
både på en horisontell och en vertikal nivå ses här som ett nödvändigt angreppssätt för 
att motverka kontraproduktiv reglering och beslutsfattande. Integration kan med andra 
ord ses som en förutsättning för ett ändamålsenligt genomförande av övergripande mål 
och behandlas därför närmare nedan.1882 Analysen är avgränsad till sådana funktioner 

                                                
1881 I den miljörättsliga doktrinen har tre olika sorters integreringar definierats, nämligen instrumentell 
(tydliga kopplingar mellan olika instrument och åtgärder) samt vertikal (mellan olika hierarkiska nivåer) 
och horisontell (mellan lagstiftningar inom olika sektorer, myndigheter eller dyl). Som beskrivs längre 
ned kan horisontell integrereing främjas genom krav på samarbete mellan myndigheter, krav på 
effektbaserad planering, samt regler om parallell tillämpning mellan olika författningar. Funktioner för 
vertikal integrering är exempelvis rättsligt tvingande krav på genomförande av policies genom planer 
o.s.v. Detta utvecklas i texten nedan. Se mer om detta i Allard (2006), s. 122ff, Tegner Anker (2002) och 
kapitel 3. 
1882 Analysen utgår från den tidigare beskrivningen i detta kapitel, men fokuserar på de funktioner som är 
av störst intresse för denna avhandlings syfte. 
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som kan anses särskilt viktiga för genomförande av komplexa och dynamiska miljömål 
och därmed bidra till diskussionen om en ekosystembaserad och adaptiv viltplanering (i 
kapitel 8).    

7.5.3.2 Vertikal integrering och rättslig operationalisering  

Med vertikal integrering avses här överensstämmelse mellan olika hierarkiska nivåer 
inom de studerade reglerna och dess underliggande planeringssystem. Som beskrivits 
ovan krävs alltid stöd i lag för decentralisering av beslutsfattande och alla policies, 
strategier och planer måste vara förenliga med den lagstiftning de utfärdats med stöd i. 
Dessutom måste alla planeringsdokument som antas på lägre nivåer överensstämma 
med de som antas på högre nivåer. När det gäller rättsliga funktioner för genomförandet 
finns det emellertid stora skillnader mellan lagstiftningarna. När det gäller 
naturresurslagstiftningarna för reglering av allmänna resurser (däribland viltarter) 
saknas som huvudregel rättsligt tvingande krav på antagandet av policies, strategier och 
planer.1883 Det är upp till den centrala naturvårdsmyndigheten (DoC) att avgöra om och 
när ett antagande av bevarandestrategier är nödvändigt samt om det ska finnas rättsligt 
tvingande krav på genomförandet av strategierna i förvaltningsplaner.  

När det gäller RMA, som har skapats utifrån ett teoretiskt antagande om att 
decentralisering av beslut till lägsta möjliga nivå skapar mål- och kostnadseffektivitet 
har ett antal funktioner för att främja vertikal integrering införts. Samtidigt finns ett 
betydande utrymme för beslutsfattande på regional och lokal nivå (med syfte att ge 
råden möjlighet att identifiera de mest ändamålsenliga metoderna för genomförandet av 
lagen).1884 Men som sagt, detta beslutsfattande måste hållas inom ramen för de mål och 
principer som fastslås på högre nivåer, och därav finns explicita krav på och funktioner 
för att främja överensstämmelse mellan nivåer.1885 Lagstiftningen utgör därmed ett 
hierarkiskt system med ramar för flexibilitet, något som ofta kan vara nödvändigt vid 
genomförandet av komplexa och dynamiska miljömål.  

Trots att det föreligger en vertikal integration i RMA finns vissa brister avseende 
säkerställandet av det rättsliga genomförandet av lagstiftningens övergripande mål och 
principer. Som ovan beskrivits saknas krav på antagande av de nationella 
policydokumenten. När övergripande styrningsdokument saknas blir utrymmet för 
tolkning av bestämmelser i RMA större än när så har skett. Givet den ramstruktur RMA 
har finns risker för tolkningar som inte överensstämmer med lagstiftarens syften och 
därmed riskerar genomförandet att bli otillräcklig, fragmenterat eller disparat sett ur ett 

                                                
1883 Denna brist finns visserligen när det gäller nationella policies, förutom för kusten, även enligt 
planeringssystemet i RMA. Detta beskrivs emellertid senare. 
1884 Det finns däremot ingen hänvisning till subsidiaritetsprincipen i lagstiftningen. Se om 
subsidiaritetsprincipen i kapitel 7.  
1885 Dessutom finns krav på överensstämmelse med nationella miljökvalitetsnormer. Se 59-62 §§ RMA. 
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nationellt perspektiv. Den vertikala integrationen blir således inte ändamålsenlig ur ett 
genomförandeperspektiv.  

En risk med att decentraliseringen till lägsta nivå sker, är att holistiska bedömningar i 
beslutsfattande kan gå förlorade. Risken är särskilt stor när det saknas övergripande, 
vägledande dokument. Det är i dessa fall särskilt viktigt att det finns olika mekanismer 
som styr beslutsfattandet mot mer holistiska bedömningar, exempelvis genom krav på 
samarbete mellan myndigheter o.s.v. Funktioner för horisontell integrering är med andra 
ord nödvändigt.  

7.5.3.3  Horisontell integrering inom och mellan olika lagstiftningar 

Lagstiftarens syfte med RMA var som beskrivits inledningsvis i detta kapitel att skapa 
ett integrerat system för förvaltningen av naturresurser med ett gemensamt övergripande 
mål.1886 Syftet var med andra ord inte bara att säkerställa integration mellan olika nivåer 
i systemet utan även mellan media (olika typer av naturresurser) och beslutsfattande 
myndigheter.1887 Lagstiftningen innehåller ett antal krav på myndigheterna att 
genomföra en integrerad naturresursförvaltning, men anger inte att detta är en 
övergripande princip eller ansats och inte heller någon definition.1888 Råden ska bland 
annat säkerställa uppfyllandet av lagstiftningens mål genom;  

“the establishment, implementation, and review of objectives, 
policies, and methods to achieve integrated management of the effects 
of the use, development, or protection of land and associated natural 
and physical resources of the region” (…district).1889  

Vidare finns krav som syftar till att säkerställa horisontell integration inom 
plansystemet. Exempelvis ska regionala policies ange metoder för hur integrerad 

                                                
1886 Genom antagandet av RMA infogades ett stort antal författningar i en och samma lagstiftning. Tegner 
Anker (2002), s. 204, uttrycker följande ”The proclamation of the goal of sustainable management and 
the reconciliation between the multitude of diverging aspects and interests reflected in Part II of the RMA 
clearly calls for an integrated approach to decision-making”.  
1887 Integreringen skulle vidare vara både materiell och processuell (bland annat av 
kostnadseffektivitetsskäl). Ytterligare ett syfte vara att skapa integration över tiden för att hantera 
ackumulerade aktiviteter och effekter över tiden. Detta har bland annat genomförts genom det 
effektbaserade angreppssättet som beskrivs i nästa avsnitt.  
1888 RMA definierar inte begreppet integrerad naturresursförvaltning, men 1992 gav miljöministern ut ett 
vägledande dokument, där det uttrycktes att integration enligt RMA avsåg såväl integration mellan media 
och myndigheter som av effekter över tiden. Se miljöministerns vägledande dokument, Barton (1992). Se 
även Palmer (2006), s. 4ff, Grinlinton (2002), s. 31ff, och Tegner Anker (2002), 203-209. Se mer även 
om skillnaden mellan ”concept” och ”princip” i Tegner Anker (2002), s. 200-202. 
1889 Författarens kursivering. Rådens funktioner har beskrivits ovan. Kraven uttrycks i 30(1) § RMA för 
de regionala råden och 31(1) § RMA för de lokala råden.  
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förvaltning av resurser inom regionen ska genomföras och de regionala planerna ska 
integreras med den regionala kustplanen.1890 När planer förbereds ska även hänsyn tas 
till planer i grannregioner. Detta är av stor betydelse när det gäller genomförandet av 
mål om bevarande av biologisk mångfald, givet att arters och ekosystems 
utbredningsområden inte nödvändigtvis överensstämmer med de administrativa (i 
regionernas fall med utgångspunkt i avrinningsområden). Annars finns risk att 
helhetsperspektivet försvinner, särskilt då övergripande policies kan saknas. Däremot 
finns inga rättsliga krav på att planen ska reglera frågor och processer kring 
gränsöverskridande miljöproblem eller andra gränsöverskridande frågor.1891 Konflikter 
mellan regioner eller distrikt angående policies eller planer kan prövas av 
miljödomstolen. Även vägledande policies, strategier och planer som utfärdas av DoC 
kan syfta till att genomföra ett flertal olika lagstiftningar tillämpliga på regleringen av 
olika naturresurser.1892

Eftersom inte all naturresurslagstiftning har integrerats i RMA innehåller lagstiftningen 
även funktioner för att främja att regleringen och beslutsfattandet under RMA är i 
överensstämmelse med andra naturresurslagstiftningar.1893 Bland annat finns ett antal 
funktioner för integrering av olika myndigheters beslutsfattande. Ett sådant exempel är 
de krav RMA ställer på att naturvårdsdepartementet (DoC) ska konsulteras vid 
förberedelse av regionala och lokala planer samt att policies och planer enligt RMA ska 
vara förenliga med annan lagstiftning.1894  Särskilt viktigt ur ett mångfaldsperspektiv är 
kravet på att alla regionala och lokala planer som utfärdas genom RMA måste ta hänsyn 
till förordningar samt policies, strategier och förvaltningsplaner som antagits för uthållig 
användning, bevarande eller förvaltning av naturresurser.1895 Dessa rättsliga funktioner 
bör bidra till ökat samarbete mellan departementet och de regionala och lokala råden 
och därmed till mer holistiska bedömningar avseende användningen av den biologiska 
mångfaldens komponenter (exempelvis vid verksamheter som regleras under RMA men 
som kan påverka viltresurser skyddade enligt viltlagstiftningen).   

Vidare kan DoC ge förslag på utformning och ändringar av regionala policies, regionala 
och lokala planer som antas under RMA när det gäller skydd och användning av 
naturresurser (eller historiska värden). DoC kan även påverka planeringsregler eller 
tillståndsprövningar som berörd markägare, när det handlar om sådant som kan få 

                                                
1890 59 och 64(1) §§ RMA. 
1891 Se 63-70 §§ RMA. Regionala planer får däremot ange ”the processes for dealing with issues (i) that 
cross local authorities; or (ii) that arise between territorial authorities; or (iii) that arise between 
regions;…”, enligt 67(2)(f) § RMA. Distriksplaner får ange “the processes for dealing with issues that 
cross territorial authority boundaries;.. “ enligt 75(2)(f) § RMA.  
1892 Se om reglerna i 17(C) § CA tidigare i detta kapitel.  
1893 Integrerad naturresursförvaltning är även det övergripande syftet med Conservation Act.  
1894 DoCs breda ansvarsområde har visats i flera avseenden i denna text. Den breda omfattningen och 
myndighetens kompetens att anta allomfattande och holistiska policies framgår vidare av 17C(1) § CA 
som anger att DG kan utforma policies för genomförandet av departementets ansvarsområden i ”Wildlife 
Act 1953, the Marine Reserves Act 1971, the Reserves Act 1977, the Wild Animal Control Act, 1977, the 
Marine Mammals Protection Act 1978, or this Act”. 
1895 Kravet på hänsyn till förvaltningsplaner och strategier antagna enligt annan lagstiftning finns bland 
annat vid utformandet av regionala planer. Se 66(2)(c)(i) och RMA 66(2)(c)(iii) §§ RMA.  
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påverkan på allmänna resurser.1896 Genom rätten att avge yttranden har departementet 
möjlighet att driva frågor om skydd av inhemsk vegetation, viltarters habitat, 
sötvattenfiske m.m.1897 DoC är även ansvarigt för implementeringen av Nya Zeelands 
nationella kustpolicy i de regionala planerna och för hållbar förvaltning av naturresurser 
inom marina kustområden.1898 Departementet kan även överklaga beslut om policies, 
planer eller tillstånd som tas av råden till miljödomstolen.  

7.5.4 Ekosystembaserad planering 

7.5.4.1  Inledning 

Tidigare kapitel i denna avhandling har beskrivit vad som avses med ekosystembaserad 
planering och varför ett sådant angreppssätt kan vara ändamålsenligt (eller till och med 
nödvändigt) för bevarandet av den biologiska mångfalden.1899 I kapitel 6, i analysen av 
den svenska och EU-rättsliga regleringen av jakt, visade sig bristen på integrerad 
lagstiftning vara ett hinder mot ekosystembaserad reglering. Den integrerade ansatsen 
beskriven ovan utgör med andra ord en viktig grundförutsättning för att möjliggöra för 
en ekosystembaserad planering. Utöver funktioner för integration inom och mellan 
författningar, finns emellertid även behov av rättsliga, materiella krav på hänsyn till 
ekosystemsamband och andra ekosystematiska strukturer och processer, utan hinder av 
kontraproduktiva administrativa gränser. Nedan kommer därför särskilt att analyseras 
huruvida planeringssystemet är ändamålsenligt utformat även utifrån dessa aspekter.1900  

7.5.4.2  Administrativa och ekologiska gränser 

Som beskrivits tidigare kan en reglering, förvaltning och planering av naturresurser med 
utgångspunkt i ekosystemens gränser vara ett ändamålsenligt angreppssätt för 
genomförande av mål om biologisk mångfald. Som beskrivits ovan gäller emellertid 
olika regelverk, olika bemyndiganden och olika krav på privata och allmänna resurser. 
En stor del av de rättsliga instrumenten för bevarandet av biologisk mångfald, såsom 

                                                
1896 Se 95 § RMA (”affected party” ska godkänna). 
1897 D.v.s. de värden som lagstiftningarna pekar ut som ansvarsområden för DoC. De viktigaste 
lagstiftningarna för skyddet av biologisk mångfald är som ovan beskrivits Conservation Act, the Wildlife 
Act 1953, the Marine Reserves Act 1971, the Reserves Act 1977, the Wild Animal Control Act 1977, the 
Marine Mammals Protection Act 1978 och the National Parkas Act 1980.  
1898 Se regler om s.k. ”heritage order” i 187 § RMA och s.k. ”water conservation order” i 199 § RMA.  
1899 För teoretiska utgångspunkter, se kapitel 3. I kapitel 2 gavs ett flertal exempel på hur arter är beroende 
av varandra och utgör olika funktioner i ekosystemen och i kapitel 5 analyserades huruvida EUs direktiv 
och den svenska miljö- och jaktlagstiftningarna inkorporerade sådana perspektiv. 
1900 För en beskrivning av ekosystemansatsen, se kapitel 5 och för exempel på ekosystemsamband m.m., 
se kapitel 2. Se även Sinclair et al. (2005), s. 370.  
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inrättandet av skyddsområden är endast tillämpas på statlig mark (som utgör ca 30 
procent av landets markyta), medan den största delen av den inhemska biologiska 
mångfalden finns på privat mark (här finns även en stor andel av de mest hotade arterna 
och ekosystem med viktiga ekosystemfunktioner).1901 Detta innebär att ett särskilt stort 
ansvar för bevarandet ligger på de regionala råden.1902 Givet den höga andelen av 
endemiska arter har möjligheterna till bevarande på privat mark genom instrumenten i 
RMA även stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald i ett globalt perspektiv.  

Att de regionala och lokala rådens rättsliga kompetens har betydelse för skyddet av 
biologisk mångfald ställer följaktligen bland annat krav på en ändamålsenlig indelning 
av rådens kompetensområden, bland annat vad gäller den geografiska omfattningen av 
ansvarsområdena. Rådens kompetenser följer som beskrivits ovan av de administrativa 
gränserna för regionen respektive distriktet. En indelning av regioner utifrån 
avrinningsområden bör vara en ändamålsenlig indelning när det gäller reglering av 
vattenresurser, vattenkvalitet olika typer av ekosystemfunktioner som är 
sammankopplade med avrinningsområden. Detta är dessutom ekosystemtjänster som 
bland annat viltarter är beroende av för sin överlevnad. En indelning i 
avrinningsområden och beslutsfattande med hänsyn till sådana kan därför antas vara 
mer lämpliga än rent administrativa gränser (jämför de svenska länen). Givet att arters 
utbredningsområden inte givet följer avrinningsområdets gränser kan emellertid 
särskilda krav samarbete mellan regioner eller distrikt vara nödvändiga. Annars finns 
risk för ett fragmenterat skydd av de habitat som dessa arter är beroende av som är 
otillräckligt för att säkerställa arternas bevarandestatus.1903 När utbredningsområden 
sträcker sig över flera regioner eller distrikt blir därför de regler om hänsyn till policies 
och planer mellan regionerna och distrikten, som utgör nyckelinstrumenten i den 
rättsliga operationaliseringen av lagstiftningens mål och nationella intressen (däribland 
skyddet av betydande habitat för inhemska djurarter), särskilt betydande. Dessa regler är 
särskilt viktiga givet att det fortfarande saknas en nationell policy för biologisk 
mångfald, som annars kan ge nödvändig vägledning utifrån ett nationell och holistiskt 
perspektiv.1904

                                                
1901 Cirka 1,5 miljoner ha inhemsk skog och cirka 0,5 miljoner ha våtmarker finns på privat mark. Ett stort 
antal ekosystem med viktiga ekosystemtjänster är i låg utsträckning eller inte alls representerade på statlig 
mark. Det bristande skyddet på privat mark har som beskrevs i inledning till detta kapitel pekats ut som 
som ett stort problem för bevarandet av landets inhemska mångfald. 
1902 Vilka krav som är möjliga att genomdriva genom RMA gentemot privata markägare beror således 
även på finansiella möjligheter att ersätta markägare i sådana situationer när ersättningsrätt föreligger. 
Dessa regler har som beskrivits inledningsvis emellertid inte omfattats av denna studie.  
1903 För att ta ett tidigare beskrivit exempel är det exempelvis otillräckligt för att säkerställa en 
fågelpopulations överlevnad genom att förbjuda exempelvis jakt och avverkning av viktiga habitat inom 
regionen om fågelarterna migrerar över större områden och därmed även är beroende av fridlysning och 
tillgång till habitat även inom andra regioner. 
1904 Ett exempel på insikten om behov av hänsyn till ekosystemens gränser finns i RMA genom dess 
särskilda reglering och planregler för kustområden. Att kustmiljön dessutom är särskilt känslig och att 
dess bevarande och uthålliga användning av dess resurser är särskilt viktig för lagstiftningens målsättning 
visar sig genom den omvända utgångspunkten som anger att alla verksamheter och åtgärder är förbjudna 
så länge de inte uttryckligen har tillåtits genom en plan. Det saknas dock en definition av vad som avses 
med kust, vilket har lett till svårigheter med implementeringen av de mål, principer och regler som har 
uttryckts i den nationella policyn.  
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7.5.4.3  Skydd och hänsyn till ekosystemsamband och 
ekosystemfunktioner 

 Liksom i de svenska rättskällorna finns en antropogen och omodern reglering vad 
gäller det rättsliga skyddet av den biologiska mångfalden, där arten betraktas separat 
från dess ekosystem och behov av habitat och olika typer av ekosystemfunktioner, 
särskilt i de naturresurslagstiftningar som ligger inom naturvårdsdepartementets 
ansvarsområde.1905 Övergripande, explicita mål om biologisk mångfald, principer och 
rättsliga krav på ekosystemförvaltning saknas i det övergripande paraplyramverket (CA) 
samt i viltlagstiftningen. När det gäller skyddet av viltarter saknas krav på skydd av 
arters habitat, men även krav på åtgärder för att återställa sårbara eller hotade, 
inhemska arters livskraft (fokus är på bevarandet).1906 Vidare saknas särskilda krav på 
åtgärder för att förhindra skador från främmande arter i viltlagstiftningen. 
Lagstiftningen har med andra ord ett tydligt enartsperspektiv som skyddar arten i sig 
från mänsklig aktivitet som innebär att arten skadas, fångas eller dödas.1907

Lagstiftningen skyddar med andra ord arten mot all slags, direkt, påverkande aktiviteter 
och således inte enbart mot jakt.1908  

I RMA finns emellertid ett betydligt bredare ekosystemperspektiv, bland annat genom 
de breda legaldefinitionerna av bland annat biologisk mångfald, ekosystemens 
egenvärde, naturresurser, miljö och effekt (se nedan). Särskilt definitionen av ”intrinsic 
values” tydliggör lagstiftarens utgångspunkt, nämligen att även ekosystemen och dess 
delar, inklusive biologisk mångfald (även genetisk variation), liksom nödvändiga 
samband, funktioner och strukturer kan ha bevarandevärden oberoende av den 
mänskliga nyttan av bevarandet. Dessutom anges resiliens som en av de faktorer som 
kan ha ett egenvärde (eller de karaktärsdrag som skapar resiliens).1909 Tillsammans med 
                                                
1905 Detta uppmärksammas bland annat i Nya Zeelands Strategi för Biologisk mångfald. Se Department of 
Conservation (2000), s. 36. 
1906 Även om sådana mål inte anges explicit i lagstiftningen finns dock en möjlighet att skydda 
ekosystemfunktioner eftersom en art kan skyddas p.g.a. den anses utgöra en viktig del i ett ekosystem. 
Om arten är sårbar eller hotad har den förmodligen ett fullständigt skydd och därmed kan dess 
ekosystemfunktioner även skyddas. När en art däremot inte anses i behov av skydd (och därmed är listad 
för en lägre skyddsnivå), men har betydelse för andra arter eller hela ekosystem krävs därför ett aktivt 
utpekande och borttagande av arten från den bilaga där arten finns listad. Det finns dock inga förpliktelser 
i lagstiftningen för detta. 
1907 Sambanden mellan arter kan t.o.m. leda till att en liten påverkan på en art gör att en vanlig (icke-
utrotningshotad art) blir hotad eller försvinner. I Nya Zeeland finns sådana samband mellan en ovanlig 
skogsblomma, Dactylanthus taylorii, och fladdermöss (skogsblomman växer på vissa trädarter). Dessa 
arter är beroende av pollinering av kortsvansade fladdermöss. Minskad pollinering till följd av minskade 
populationer av fladdermöss samt främmande växtätande arter såsom pungråtta, vildsvin och råttarter har 
inneburit att växtarterna utbredning har minskat kraftigt. Även minskning av vissa pollinerande fågelarter 
som är viktiga pollinerare har inneburit att ett flertal växtarter nu hotas. Exempelvis har mistlar blivit 
sällsynt till följd av en minskning av klockfågel. Arterna var vanliga innan pollinerarna minskade.  
1908 See tidigare om att exempelvis även bifångster av marina däggdjursarter vid fiske omfattas av förbud 
när dessa arter har givits skydd genom lagstiftningen). Att lagstiftningen saknar explicita mål om 
biologisk mångfald och krav på ekosystematiska principer är dock en brist i ett styrningsperspektiv.  
1909 Definition i RMA anger att ”Intrinsic values, in relation to ecosystems, means those aspects of 
ecosystems and their constituent parts which have value in their own right, including— (a) their 
biological and genetic diversity; and (b) the essential characteristics that determine an ecosystem’s 
integrity, form, functioning, and resilience.”  
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målbestämmelsen och de utpekade intressena samt rådens skyldigheter att bevara 
biologisk mångfald är det tydligt att även ekologiska värden utöver enskilda arter eller 
ekosystemtjänster till förmån för människan ska tas hänsyn till, bland annat vid 
utformning av policies och planer. Skyddet av ekosystemvärden finns emellertid 
framför allt på mål och principnivå (utpekade intressen) och som ovan beskrevs finns få 
mekanismer som kan säkerställa att dessa värden verkligen tillvaratas vid avvägningar 
mot andra intressen i utformningen av planer och i rättstillämpningen. Hur väl dessa 
mål och intressen genomförs beror med andra ord på rådens tolkningar, ambitioner och 
resurser.1910

7.5.4.4  Effektbaserad planering   

En av de kanske viktigaste ansatserna i RMA för att åstadkomma en ekosystembaserad 
planering av naturresurser på privat mark är målsättningen och kravet på en 
effektbaserade förvaltning av naturresurser. Som framkommit ovan fokuserar RMA, till 
skillnad från miljö- och jaktlagstiftningarna i Sverige, på effekter snarare än aktiviteter 
som en metod för att säkerställa att den samlade påverkan inte riskerar att överträda 
hållbarhetens gränser (och därmed äventyra uppfyllandet av lagstiftningens 
övergripande mål).1911 Enligt det övergripande målet ska negativa miljöeffekter 
undvikas, förebyggas och förhindras (”avoidance, remediation, and mitigation of any 
adverse effects”).1912 Den övergripande målsättningen bryts sedan ned i ett antal olika 
krav som både riktar sig till enskilda och till myndigheter. Genom 17 § RMA har ett 
allmänt krav, som gäller för var och en, att undvika, förebygga och förhindra negativa 
effekter av aktiviteter på miljön införts.1913 Därutöver finns bland annat regler för 
genomförandet av en effektbaserad planering.   

En effektbaserad planering innebär i praktiken att planerna anger de parametrar eller 
kriterier mot vilka förslagna aktiviteter ska jämföras med.1914 Om en aktivitet kan anses 
ha en sådan effekt på miljön som en plan förbjuder, får inte aktiviteten bedrivas 
(tillstånd kan inte ens sökas).1915 Om en aktivitet kan anses ha en sådan effekt på miljön 
som en plan tillåter, får aktiviteten bedrivas och inget tillstånd behövs. 1916 Däremellan 
finns flera olika nivåer där olika regler gäller.1917 En effektbaserad planering anger med 
                                                
1910 Bristen på ekosystemperspektiv uppmärksammas även Nya Zeelands strategi för biologisk mångfald. 
Där tydliggör att det finns ett behov av flytta fokus på ekosystem från arter. Där beskrivs även att den 
inhemska biologiska mångfalden är nödvändig för upprätthållandet av olika eksoystemtjänster. I samband 
med detta anger strategin vidare att den inhemska mångfalden kan leda till värden som ännu inte har 
upptäckts samt att bevarandet av biologisk mångfald därmed utgör en försäkring mot förluster av sådana 
värden. Vidare hänvisas till en studie av ekosystemtjänsternas ekonomiska värde vid Massey University 
1997. Studien visar att ekosystemtjänsternas värde kan vara tre gånger större än landets BNP.  
1911 Jämför exempelvis jakt- och miljölagstiftning som beskrivs i kapitel 6 i denna avhandling.  
1912 Se 5(2)(c) § RMA. Författarens kursivering.  
1913 17 § RMA.  
1914 Rennie och Makgill (2010), s. 8-9. 
1915 87A(6) § RMA. 
1916 87A(1) § RMA.  
1917 87A(2-5) § RMA.  
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andra ord den effekt på miljön som kan tillåtas inom ett visst område (istället för att 
ange vilka olika aktiviteter som får tillåtas inom olika områden) och regler i planer 
reglerar kontrollen av effekter istället för aktiviteter. Vad som är särskilt relevant från 
ett mångfaldsperspektiv är därför effektbegreppets innehåll och vilka krav lagstiftningen 
ställer på råden avseende bedömningen av effekter vid planutformningen.   

RMA ställer krav på alla beslutsfattare att ta hänsyn till miljöeffekter och att även utreda 
olika alternativ (alternativen ska bland annat vägas i förhållande till möjligheten att 
uppfylla lagstiftningens övergripande målsättning).1918 Dessutom ska risken av att agera 
eller att inte agera utvärderas när det finns ofullständig eller osäker information.1919 Ur 
ett försiktighetsperspektiv är det vidare betydelsefull att lagen även ställer upp specifika 
krav på att råden vid utformningen av planregler ska ta hänsyn till både faktiska och 
potentiella effekter på miljön, särskilt negativa effekter (”adverse effects”).1920 Genom 
RMA:s definition av effekt omfattas såväl positiva som negativa, tillfälliga och 
permanenta men även kumulativa effekter både i nutid och över tiden (”any 
cumulutative effect arises over time or in combination with other effects”).1921

Definitionen inkluderar även kumulativa potentiella effekter även om risken för att de 
ska uppstå bedöms som låg om den potentiella påverkan som riskeras kan vara 
allvarlig.1922 Regleringen skapar därmed ett angreppssätt för en reglering och planering 
med utgångspunkt i miljön som är integrerad över tiden och som dessutom inkluderar 
ett försiktighetstänkande.  

Att omfattningen av vilka effekterna på miljön som ska beaktas är mycket vid följer 
bland annat av definitionerna av effekt, miljö och naturresurser.1923 Enligt RMA 
inkluderar miljö följande beståndsdelar; 

“(a) ecosystems and their constituent parts, including people and 
communities; and  
(b) all natural and physical resources; and  
(c) amenity values; and  
(d) the social, economic, aesthetic, and cultural conditions which 
affect the matters stated in paragraphs (a) to (c) or which are affected 
by those matters.”1924

                                                
1918 32 § RMA. Se 32(3) § RMA för kriterier om vad en utvärdering måste innehålla. 32 § RMA. Se 32(3) 
§ RMA för kriterier om vad en utvärdering måste innehålla (32(4)(a) § RMA). 
1919 32(4)(b) § RMA.  
1920 68(3) och 76(3) §§ RMA.  
1921 Se defintionen av effekt i 3 § RMA.  
1922 Det uttrycks även explicit att potentiella effekter med hög sannolikhet omfattas. Se 3(e-f) § RMA.  
1923 Lagstiftningen definierar inte miljö utan anger vad miljö inkluderar. Terminologin ”include” 
(innehåller) används istället för ”means” (betyder). Se 2 § RMA.  
1924 2 § RMA.  
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Att naturresurser dessutom omfattar mark, vatten, luft, jord, mineral, energi alla växter 
och djur och strukturer innebär en långtgående förpliktelser vad gäller bedömningen av 
effekterna på miljön.1925 Förpliktelsen är emellertid begränsad i praktiken vad gäller de 
naturresurser som inte omfattas av RMA1926 Målsättningen och kravet på en 
effektbaserad förvaltning och planering av naturresurser är oavsett detta ett teoretisk och 
metodologiskt intressant angreppssätt när det gäller reglering av komplexa och 
dynamiska ekosystem av de anledningar som lyfts fram ovan. Ett effektbaserade 
angreppssättet bör även vara kostnadseffektivt och minska administration eftersom det i 
förväg klargör vilka effekter som ska vara tillåtna eller inte.1927  

7.5.5 Återkopplingsfunktioner  

7.5.5.1  Inledning 

Viktiga regler för att möjliggöra återkopplingen mellan målsättning och det faktiska 
målgenomförandet är bland annat sådana om miljöövervakning och krav på omprövning 
och revideringar av policies och planer. Som beskrivits i kapitel 3 kan ett antal rättsliga 
funktioner vara av särskild relevans för att skapa en sådan återkoppling och därmed 
förutsättningar för en adaptiv planering. Nedan beskrivs funktioner återkoppling och 
adaptivitet i planeringssystemet under RMA.   

7.5.5.2  Krav på utvärdering och revidering av policies och planer 

Genom RMA utvecklades det tidigare regelverket om olika former av miljöövervakning 
och miljökonsekvensbedömningar.1928 Ett antal principer låg till grund för de regler som 
senare infördes.1929 Bland annat ansågs att utvärderingar skulle bli en integrerad del av 

                                                
1925 Se tidigare avsnitt samt 2 § RMA.  
1926 Såsom beskrivits inledningsvis omfattas inte mineraler, fisk och skog av lagstiftningens 
tillämpningsområde. Dock kan effekter av anläggningar och infrastruktur exempelvis för fiske omfattas 
(men alltså inte effekterna av fisket i sig, såsom påverkan på fiskepopulationer, bottenhabitat och andra 
ekosystemvärden o.s.v.). RMA kan därför inte användas för att skydda vattenområden fiske. Se en 
diskussionsartikel om kopplingen mellan RMA och Fisheries Act 1996 i Rennie (2000), s. 215-222 och 
Rennie (2006), s. 504-523.  
1927 Dessutom kan det antas att angreppssättet även skapar incitament till utveckling i reningsteknik som i 
sin tur innebär mindre negativ påverkan på miljön. Se Rennie och Makgill (2010), s. 13.  
1928 Regler om miljökonsekvensbedömningar av olika slag fanns med andra ord redan innan antagandet av 
RMA. Redan 1972 etablerades den s.k. Commission for the Environment med syfte att ge miljöministeriet 
information och rådgivning avseende miljöeffekter. Dess uppgift var framför allt att utför och 
administrera systemet med miljökonsekvensbeskrivningar. Se en mer utförlig beskrivning av historiken i 
Williams (1997), s. 506-507.  
1929 Se Ministry for the Environment (1988), s. 3-4 och 8.  
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planprocessen.1930 Att miljöövervakning sågs som ett nödvändigt angreppssätt för att 
genomföra lagstiftningens mål framgår av den tidigare beskrivna utgångspunkten i 
effekter snarare än i aktiviteter. I det nuvarande regelverket finns bland annat regler om 
och krav på miljöövervakning och utvärderingar av policies, planer och planregler (på 
såväl nationell, regional som lokal nivå).1931  

Ett övergripande ansvar för miljöövervakning finns på miljöministeriet både genom 
RMA och genom EA.1932 Dessutom har ett övergripande ansvar för miljöövervakning 
delegerats till regionala och lokala råd.1933 Råden ska genomföra miljöövervakning 
inom delar eller hela det område de ansvarar för, i den grad det är lämpligt för att främja 
genomförande av de förpliktelser som RMA ställer upp.1934 Utöver de generella 
miljöövervakningsskyldigheterna finns specifika regler vad gäller utvärdering av 
policies och planer i RMA. Regionala policies och regionala och lokala planer ska 
utvärderas vart tionde år (senast 10 år efter att de implementerats), bland annat utifrån 
eventuella miljökvalitetsnormer.1935 Skyldigheten ligger på råden, men det ligger även 
inom deras skönsmässiga utrymme att bedöma huruvida planändringar är 
nödvändiga.1936 Kravet kan dessutom, med tanke på den långa tidsperioden, knappast 
anses främja adaptivitet och därmed inte vara ändamålsenlig när det gäller reglering av 
komplexa och dynamiska ekosystem. Råden får dock när som helst initiera en 
omprövning av regionala policies och regionala och lokala planer.1937 Detta innebär 
emellertid återigen att det ligger inom rådens skönmässiga utrymme att avgöra om 
ändringar av policies, planer eller planregler behövs eller inte. Detta gäller emellertid 
även i kombination med det ovan beskrivna skyldigheten att utföra miljöövervakning 
inom dess kompetensområde. RMA innehåller emellertid även regler som innebär att 
enskilda, ministerier och regionala och lokala myndigheter har rätt att kräva en 
omprövning av regionala eller lokala planer när som helst (rätten omfattar inte 
övergripande policies).1938 Det är den som ansöker om omprövning som ska visa att en 
förändring är nödvändig och om myndigheten så begär inlämna ytterligare 

                                                
1930 Williams (1997), s. 509. Andra principer var att miljökonsekvensbedömningar var ett gemensamt 
ansvar och att sådana behövs även för att utvärdera konsekvenser av olika förslag i förväg och därmed 
underlätta i valet mellan olika åtgärder. 
1931 Det finns även krav på miljökonsekvensbeskrivningar i samband med tillståndsprocessen. Se 
Williams (1997), s. 510-512. Även annan lagstiftning innehåller krav på miljökonsekvensbedömningar. 
Se bland annat 17(1) och 17(3) §§ CA samt Environmental Protection and Enhancement Procedures
1987 som är tillämplig på alla förslag och åtgärder som vidtas av statliga myndigheter och departement. 
1932 Mer specifika skyldigheter anges i RMA. Se 24 § RMA. Se även 31 § EA (d.v.s. Environment Act).  
1933 Råden har, utöver det ansvar som beskrivs nedan, ansvar enligt the Local Government Act 2002. De 
måst förbereda s.k. Long Term Council Community Plans (LTCCPs) en gång var tredje år (senast). Här är 
emellertid effekter på miljön en av de aspekter som ska utvärderas (råden har ju som sagt ansvar även 
inom andra områden än miljön).  
1934 35(2)(a) § RMA. 
1935 79 § RMA som har ersatts genom 64 § of the Resource Management (Simplifying and Streamlining) 
Amendmend Act 2009 (2009 No 31). 
1936 I så fall gäller reglerna I del 1, Bilaga 1 enligt 64(2) § RMA. Om råden inte anser att någon förändring 
behövs, ska dokumentet ändå delges som om en förändring hade skett (64(3) § RMA). 
1937 64(4) § RMA 
1938 Se 21-29 §§, del 2, i bilaga 1, RMA. När det gäller lokala myndigheter gäller istället reglerna i del 1 i 
bilaga 1 RMA.  
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information.1939 Det är rådet som avgör om förändring i planen ska ske eller ej.1940 Om 
en förändring sker blir den ej gällande förrän planen har blivit operativ. 

För att ändamålsenlig utvärdering av den biologiska mångfaldens status ska genomföras 
bör även planer innehålla regler som styr mot detta mål (exempelvis genom att ange 
vilka inventeringsmetoder som ska användas, vem som har ansvaret för utvärderingen, 
hur ofta den ska ske o.s.v.). Det finns emellertid inte något krav på att planer ska 
inkludera sådana regler och det finns således risk för att de lagstadgade reglerna inte 
operationaliseras.1941 I praktiken har det också visat sig att få planer innehåller regler om 
metoder och processer för miljöövervakning.1942 Detta har bland annat inneburit att det 
finns en varierande omfattning av information om den biologiska mångfaldens status i 
landet.1943 Det är i detta avseende återigen en brist att det ännu inte finns en 
övergripande och vägledande nationell policy för bevarandet av biologisk mångfald. 
Detta skulle även kunna leda till större enhetlighet vad gäller inventeringsmetoder, 
användning av miljöindikatorer och sammanställningar av information mellan regioner 
och distrikt, vilket kan vara nödvändigt om informationen ska kunna jämföras.  

7.5.5.3  Kort om planprocessen och rätten att delta 

Genom antagandet av RMA har ett flertal regler antagits med syfte att öka allmänhetens 
inflytande i beslutsprocesser och rätt att bli hörda i miljömål.1944 Det bakomliggande 
motivet är att ett brett deltagande anses ge bättre beslutsunderlag. Bland annat finns 
regler som möjliggör för berörda att delta i planutformning och omprövning av planer 
på alla nivåer.1945 Reglerna för kraven på konsultation i samband med planer anger 
bland annat att konsultation alltid måste ske före delgivning av en föreslagen plan. 
Denna skyldighet är bred och omfattar inte enbart förslag till nya planer, utan även 
revidering och förslag till ändringar i föreslagna eller redan implementerade planer.1946

                                                
1939 22 och 23 §§ RMA.  
1940 66 och 74 §§ RMA.  
1941 Planer får ange ”the procedures for monitoring the efficiency and effectiveness of the policies and 
methods”, enligt 67(2)(e) samt 75(2)(e) §§ RMA.  
1942 Ett relativt nytt program, det s.k. State of the environment monitoring and reporting (SOE), där olika 
miljöindikatorer används för att utvärdera miljötillståndet i landet, har utvecklats av miljöministeriet 
2007. Programmet syftar till att utgöra ett förvaltningsverktyg för vägledning i miljöövervakningsarbetet. 
Se information om detta på miljöministeriets hemsida, http://www.mfe.govt.nz/environmental-
reporting/soe-reports/ (2011-06-17).  
1943 Inom vissa områden är kunskapen större än inom andra. Se miljöministeriets hemsida, 
http://www.mfe.govt.nz/environmental-reporting/soe-reports/ (2011-06-17).  
1944 Rätten att delta gäller även i tillståndsprocesser om inte aktiviteten anses ha en obetydlig effekt på 
miljö (”minor”). Se kort om dessa regler nedan. Dessutom finns särskilda regler vad gäller maorier rätt till 
deltagande. Se http://www.mfe.govt.nz/publications/ser/ser1997/html/chapter9.8.html#Key-conservation-
laws, (2010-05-13 samt Moller et al. (2000), s. 158.  
1945 Det finns vidare krav på att regionala och territoriella myndigheter ska ta hänsyn till (take into 
account) iwi-dokument vid förberedelse eller förändringar av planer. 
1946 Se 2-3C §§ bilaga 1, RMA. Se särskilt 3A som kräver att rådet utfärdar ett avtal om 
konsultationsprocess. Detta krävs också för efterlevnad av 15 § Local Government Act. Såväl regler i 
RMA som regler i Local Government Act kan vara tillämpliga när det gäller rådens skyldigheter att 
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7.5.5.4 Nationell överprövningsmyndighet  

Som beskrevs inledningsvis i detta kapitel finns i Nya Zeeland en nationell och 
oberoende myndighet (PCE) med ansvar för att övervaka och utvärdera miljöreglerings 
effektivitet.1947 Viktiga funktioner är att myndigheten har en bred kompetens att utreda 
klagomål, men att den även själv kan initiera utredningar. Myndigheten rapporterar 
direkt till parlamentet och det finns med andra ord en möjlighet att utvärderingarna 
leder till ny eller ändrad lagstiftning. Myndigheten kan emellertid endast ge 
rekommendationer och därmed inte framtvinga ändringar.  

7.6  Sammanfattande kommentarer 

Detta kapitel har avsett att beskriva och analysera huruvida den nyzeeländska 
rättsordningen, avgränsat till de lagstiftningar som är relevant för problemställningarna i 
denna avhandling, innehåller ändamålsenliga angreppssätt som kan bidra till en 
konstruktiv diskussion om genomförandet av övergripande miljömål om biologisk 
mångfald vid jakt i svensk rätt. Sammanfattningsvis visar detta kapitel att det i den 
nyzeeländska rätten finns angreppssätt som kan bidra till den konstruktiva diskussionen 
i nästa kapitel. Analysen visar emellertid att det även finns vissa brister i den rättsliga 
regleringen utifrån ett genomförandeperspektiv. Nedan sammanfattas några av de 
slutsatser som framkommit av analysen i detta kapitel. 

RMA har ofta lyfts fram som en av de mest revolutionerande miljölagstiftningarna i 
modern tid, bland annat till följd av att den var en av de första lagstiftningarna som 
införde en övergripande målsättning om en hållbar användning i ett omfattande och 
integrerat rättsligt ramverk. Lagstiftning är som ovan beskrivits remarkabel i dess 
struktur och metodik genom den väl utvecklade planeringsstrukturen med rättsligt 
bindande krav på genomförande av lagstiftningens mål och principer. Med undantag för 
bristen på rättsligt bindande krav på antagandet av nationella policies innehåller 
lagstiftningen funktioner som säkerställer en vertikal integration och ett rättsligt 
genomförande av övergripande mål. Det finns ett flertal rättsligt bindande krav på 
integrerad förvaltning även i ett horisontellt perspektiv, bland annat vid utformning av 
planer. Det saknas dock en definition av vad som avses med integrerad förvaltning eller 
integrerad planering, vilket innebär att det finns ett stort skönsmässigt utrymme för 
råden att bedöma vad integrerad naturresursförvaltning är.  

                                                                                                                                              
konsultera. Se om förhållandet mellan RMA och Local Government Act här http://www.qp.org.nz/related-
laws/faq-rma-lga.php (2011-06-19). 
1947 De centrala myndigheterna har beskrivits i inledningen i detta kapitel. 
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Genom krav på integration och effektbaserad reglering och planering flyttar 
lagstiftningen vidare perspektivet från aktörer till reaktörer, något kan anses nödvändigt 
om miljömål ska kunna genomföras (se kapitel 3). Att lagstiftningen har ett ekocentriskt 
perspektiv följer även av lagstiftningens definitioner av bland annat en hållbar 
användning, miljö, ekosystem, egenvärde, effekt o.s.v. Definitionen av en hållbar 
användning (artikel 5(c)(2)), avspeglar vad som anses avses med ekosystematisk 
integritet och kan antagligen anses utgöra den hållbara användningens kärna.1948 Det 
ekocentriska perspektivet avspeglas även i den snävare tolkningen av lagstiftningens 
övergripande målsättningen (d.v.s. den s.k. ”environmental bottom-line”-ansatsen) som 
tillämpats i miljödomstolen. Det ekosystematiska angreppssättet avspeglas vidare i 
indelningen av regioner efter vattendistrikt och de krav på samarbete mellan regioner 
som föreligger i vissa avseenden.  

Trots det teoretiskt ändamålsenliga angreppssättet har emellertid inte förlusten av den 
biologiska mångfalden hejdats, även om minskningen avtagit något. Detta har som 
visats av beskrivningen och analysen ovan flera tänkbara orsaker. Bland annat är 
avsaknaden av krav på antagandet av nationella policies (med undantag för nationella 
policies för kustområden) en stor brist ur ett genomförandeperspektiv, som också visat 
sig få negativa konsekvenser praktiskt. Utan vägledning från en nationell policy om 
biologisk mångfald har de regionala råden ett brett tolkningsutrymme vad gäller 
förpliktelserna avseende skyddet av biologisk mångfald, vilket i sin tur har inneburit att 
ambitionsnivåer varierar kraftigt mellan regioner. Genomförandet försvåras ytterligare 
av formuleringen av lagstiftningens övergripande mål om hållbar användning som 
inneburit olika angreppssätt i rättstillämpningen vad gäller synen på den ekologiska 
hållbarhetens företräde. Den holistiska tolkningen av målformuleringen har inneburit att 
avvägningar utöver den ekologiska hållbarhetens gränser har tillåtits. Det framgår med 
andra ord inte tillräckligt tydligt att den ekologiska hållbarheten är grunden för all 
utveckling på lång sikt.1949  

Vidare har lagstiftningen, trots det integrerade- och effektbaserade angreppssättet ett 
begränsat tillämpningsområde sett ur ett ekosystematiskt perspektiv. Lagstiftningen 
reglerar inte mineraler, fiske eller skog, även om effekter av aktiviteter (såsom 
anläggningar, infrastruktur eller dylikt) i samband med sådana aktiviteter faller under 
lagstiftningens tillämpningsområde. Lagstiftningen kan med andra ord inte förhindra att 
fiske (eller jakt) sker i så stor omfattning att arter utrotas eller orsakar negativa effekter 
på ekosystem (i praktiken gäller problemet framför allt fiske eftersom få inhemska arter 
får jagas i Nya Zeeland). Fiske (och jakt) regleras dock genom annan lagstiftning, men 
den holistiska bedömningen som ska genomföras genom det effektbaserade 
angreppssättet i RMA är inte tillämpligt och därmed inte fullständigt ur ett 
ekosystematiskt mångfaldsperspektiv.  

                                                
1948 Se Bosselmann (2005), s. 64-66 och Bosselmann (2010), s. 2441. 
1949 Målsättningen om en hållbar användning syftar dock till att vara snävare än målsättningen om en 
hållbar utveckling såsom utformad i den internationella rätten. Se ovan samt kapitel 5.   
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Ytterligare en brist ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv är att RMA framför allt är 
fokuserad på hållbar användning av naturresurser, inte på bevarande eller skydd av dem. 
Även här gäller annan lagstiftning med olika funktioner och angreppssätt och med andra 
beslutsfattare, vilket skapar ett fragmenterat angreppssätt i det rättsliga skyddet av 
biologisk mångfald. Det finns exempelvis inga krav i RMA att skydda fridlysta arters 
habitat. Visserligen finns skyddet av betydande habitat för inhemska arter utpekade som 
ett nationellt intresse, men detta har inte operationaliserats i explicita krav. Skyddet av 
kritiska habitat säkerställs därför framför allt genom områdesskydd, vilket endast kan 
ske på statlig mark. Givet att en stor andel av marken i Nya Zeeland är privatägd och att 
dessutom den största delen av den inhemska biologiska mångfalden finns på privat 
mark, blir detta ett stort praktiskt problem. När det gäller RMA finns vidare det 
ekosystematiska perspektivet framför allt på en mål- och principnivå, och det saknas i 
många avseenden ändamålsenliga funktioner som innebär att de ekosystematiska 
målsättningarna och principerna verkligen genomförs. De nationella intressena ska vara 
vägledande för tillämpningen och ska ges särskild hänsyn (olika styrkor gäller för olika 
intressen), men avvägningar mot andra intressen tillåts. Det finns inga regler som 
innebär att ett nationellt intresse ges absolut företräde före ett annat intresse som står i 
konflikt med detta (det mest långtgående kravet är att råden ska ”ta hänsyn till” det 
nationella intresset). Avvägningen sker istället utifrån lagstiftningens övergripande 
målsättning. Återigen blir därför det faktum att det inte finns en enhetlig tolkning av 
övergripande målet problematiskt.1950

Vidare saknas explicita krav på tillämpning av försiktighetsprincipen. Det uttrycks inte 
heller vara en vägledande princip för rättstillämpningen. Däremot finns i RMA ett antal 
rättsliga krav som innebär att ett försiktighetstänkande ska ligga till grund för 
beslutsfattandet. Detta syns inte minst i kravet på en effektbaserad planering och den 
breda definitionen av effekt, där även risk och potentiella effekter ska tas in i 
bedömningen. Dessutom uttrycks explicit att skadans omfattning har betydelse för hur 
stor graden av risk ska vara för att hänsyn till effekten ska tas (vid risk för en betydande 
skada räcker en låg risk).  

RMA har som ovan beskrivits antagits med utgångspunkten att förvaltningen av 
resurserna bör ligga på lägsta möjliga nivå. Av den denna anledning har ansvaret för 
implementeringen och beslutsfattandet decentraliserats till de regionala och lokala 
råden. RMA pekar ut ett flertal ansvarsområden för de regionala och lokala råden med 
stor betydelse för genomförandet av skydd av biologisk mångfald och det övergripande 
målet om ekologisk hållbarhet. Givet att förutsättningarna kan se olika ut mellan 
regioner och distrikt kan ett stort skönsmässigt utrymme anses ändamålsenligt för att 
effektiva åtgärder ska kunna genomdrivas (eftersom olika åtgärder behövs inom olika 
områden). Det har dock, som sagt, visat sig att bristen på en nationell policy lett till 
problem med genomförandet och till betydande variationer i hur de regionala och lokala 
råden implementerat förpliktelserna. Det visar med andra ord att när styrningen framför 
allt avses ske genom rambestämmelser krävs ändock olika former av vägledande och 

                                                
1950 Se diskussion om ny målformulering i RMA i Bosselmann (2010), s. 2441. 
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styrande bestämmelser och/eller riktlinjer som ökar objektiveringsgraden utan att göra 
ramarna snävare. Några faktiska problem som lyfts fram, som skulle kunna ha avhjälpts 
med sådana angreppssätt, gäller bland annat tolkningssvårigheter vad gäller begreppet 
”signifikant” och brist på tydlighet vad gäller vilka biologiska och ekologiska värden 
som ska skyddas och prioriteras i arbetet. 

Genom regler om konsultation och delgivning har möjligheterna till regionalt och lokalt 
inflytande införts i RMA. Konsultation är exempelvis obligatorisk vid all utformning av 
policies och planer (samt vid omprövningar och ändringar) och syftar till att säkerställa 
att alla berörda har en rätt att göra sig hörda. Reglerna innebär att det finns en stor 
möjlighet att skapa ett brett beslutsunderlag före beslut om exempelvis planer tas, vilket 
bör vara både kostnadseffektivt och miljömässigt motiverat. Det bör även kunna bidra 
till legitimitet och möjlighen till en högre efterlevnad givet att enskilda förstår och har 
accepterat innehållet i planerna. Givet att planer inte måste omprövas tidigare än var 
tionde år är det ytterst viktigt att en så bred kunskap som möjligt har inhämtats före 
antagandet. Däremot är en stor brist ur ett adaptivitetsperspektiv att inte utvärderingar 
och omprövningar med betydligt kortare tidsintervaller krävs av lagstiftningen. En 
funktion som delvis motverkar denna brist är emellertid rätten för enskilda och 
myndigheter att när som helst begära omprövningar. 

Sammanfattningsvis förefaller RMA på en övergripande nivå vara ändamålsenligt 
utformad för hållbar förvaltning av naturresurser. 1951 Detta är emellertid inte tillräckligt 
för att de rättsliga förpliktelserna ska genomföras fullt ut. Ovan har några tänkbara 
orsaker lyfts fram. Självfallet kan många andra förklaringar finnas. Några orsaker som 
inte diskuterats ovan men som har diskuterats i den nyzeeländska juridiska doktrinen 
har att göra med ersättningsregler och bristen på finansiella resurser, 
markägandekonflikter och skiljaktiga värderingar mellan lagstiftare och rättstillämpare. 
Bland annat har uttryckts att de grundläggande värderingarna som styr tolkning och 
beslutsfattande inte ha anpassats efter lagstiftningens nya miljörättsliga utgångspunkter 
och metodik.1952 Rättstillämparna anses fortfarande ha ett mer traditionellt, 
aktivitetsbaserat perspektiv som inte överensstämmer med de utgångspunkter som 
lagstiftningen ger uttryck för. Rätten till ersättning och bristen på finansiella resurser 
blir särskilt påtaglig eftersom den största delen av den skyddsvärda inhemska biologiska 
mångfalden finns på privat mark. Det finns med andra ord i många fall inte någon 
möjlighet att tvinga markägare att vidta åtgärder för att skydda den biologiska 
mångfalden och bevarandearbetet i dessa områden beror därför till stor del på frivilliga 
åtgärder av markägare. 

                                                
1951 RMA blir därmed endast hållbarhetsinriktad i den övergripande strukturen Detta är även Carlman 
slutsats i sin analys av RMA i Carlman (2007). 
1952 Enligt Bosselmann (2005) utgör RMA ett avancerat förvaltningssystem teoretiskt sett, men inte när 
det kommer till systemets faktiska förmåga att ge önskade resultat. Problematiken ligger enligt honom 
framför allt i bristen i regeringens, administrationens och domstolens förmåga att frångå den traditionerlla 
naturresursförvaltningsparadigm och anpassa sig efter den nya målsättningen om ekologiskt hållbar 
användning av naturresurser. Se s. 374-376.  
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8 SLUTDISKUSSION 

Detta kapitel avser att, på framför allt en principiell nivå, diskutera hur en rättslig 
reglering av uttag av viltresurser genom jakt bör eller kan se ut givet att genomförandet 
av det övergripande målet om bevarande av biologisk mångfald med hög grad av 
säkerhet ska säkerställas. Att diskussionen framför allt sker på en principiell nivå 
innebär att diskussionen inte är bunden av den nu gällande regleringen och 
rättssystematiken och att den inte avser att i detalj ge förslag på lagändringar. 
Ambitionen har istället varit att diskutera mera konstruktivt med utgångspunkt i de 
teoretiska utgångspunkter som beskrivits i kapitel 2 och 3 samt analysresultaten i kapitel 
6 och 7.1953 Diskussionen i detta kapitel fokuserar på reglering och planeringen av 
användning av viltresurser med syfte att genomföra övergripande mål om biologisk 
mångfald vid jakt. Trots detta kan vissa slutsatser vara av mer generellt intresse, särskilt 
för uttagsreglering av andra flödande och förnyelsebara resurser. 

8.1   Inledning  

8.1.1 Brister i gällande rätt    

Det övergripande syftet med detta kapitel är diskutera hur en mer ändamålsenlig rättslig 
reglering och planering av användningen av viltresurser kan utformas, för att det 
övergripande målet om bevarandet av biologisk mångfald, på art-, gen- och 
ekosystemnivå, med hög grad av säkerhet ska genomföras.1954 Detta kapitel syftar 
därmed till att bidra till hur brister i den gällande jaktregleringen kan motverkas. 

                                                
1953 Kapitel 7 har visat ett exempel på hur vissa av de teoretiska utgångspunkter som lyfts fram i kapitel 3 
har implementerats i en nations (Nya Zeelands) naturresurslagstiftning. Kapitel 6 har visat att det finns ett 
antal brister i den nuvarande svenska regleringen med hänsyn till genomförandet av mål om bevarandet 
av biologisk mångfald vid jakt både ur ett ekologiskt och ur ett miljörättsteoretiskt perspektiv. Analysen 
visar emellertid även att det finns brister ur ett EU-rättsligt genomförandeperspektiv. Diskussionen i detta 
avslutande kapitel innehåller till viss del därför även förslag till hur genomförande av EU-rättsliga mål 
och förpliktelser om bevarandet av biologisk mångfald i samband med jakt kan förbättras. 
1954 Med ett ändamålsenligt rättsligt system avses som beskrivits tidigare ett system som med hög grad 
säkerställer genomförande av mål om bevarandet av biologisk mångfald av arter, gener eller ekosystem
vid uttag av viltarter genom jakt (systemet ska med andra ord med hög grad säkerställa att uttagen sker 
inom långsiktigt hållbara gränser även med hänsyn till genetisk och ekosystematisk variation). Se om 
ändamålsenliga handlingsregler i Westerlund (2003), s. 86-87.  
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Analysen av gällande rätt i kapitel 6 har visat att det föreligger ett flertal brister 
avseende det rättsliga skyddet av biologisk mångfald vid jakt, särskilt när det gäller den 
ekosystematiska nivån. Bristerna ligger dels i utformningen av den materiella 
regleringen, dels i det rättsliga systemet för genomförande. De brister i den materiella 
regleringen som visats är bland annat avsaknaden av ändamålsenliga ekosystematiska 
mål, vägledande principer och materiella krav för en ekosystembaserad och adaptiv 
reglering och planering av viltresurser i jaktlagstiftningen. Det saknas övergripande mål 
om biologisk mångfald liksom andra ekosystematiska målsättningar, vilket innebär att 
även lagstadgade materiella krav på hänsyn till arters funktioner i ekosystemen, 
ekosystemsamband m.m. saknas. Det saknas vidare funktioner för att säkerställa 
återkoppling mellan mål och resultat som innebär att hänsyn tas till komplexitet, icke-
linjäritet, dynamik och den ofta ofullständiga kunskapen, vid beslut om jaktuttag. 
Analysen visar också att lagstiftningen inte innehåller materiella regler som styr 
beslutsfattandet på sådant sätt att det med hög grad kan säkerställas att ekologiska 
minimigränser eller andra tröskelvärden för långsiktig ekologisk hållbarhet inte 
överskrids, inte ens på artnivå. Vidare finns en avsaknad av rättsliga funktioner för 
integrerad och holistisk reglering som säkerställer att miljöbalkens mål och regler 
efterlevs vid beslut om jakt. Dessutom visar analysen att EU-rättsliga förpliktelser inte 
alltid är fullt ut genomförda i den nationella rätten.  

Sammanfattningsvis innebär bristerna att det saknas en fullständig rättslig 
operationalisering av målet om bevarandet av biologisk mångfald vid jakt i den 
nationella rättsordningen. Syftet med detta kapitel är därför att diskutera hur dessa 
brister kan åtgärdas. Detta sker dels genom en diskussion om utformningen av ett 
ändamålsenligt rättsligt ramverk för regleringen av viltresurser med ekosystematiskt 
angreppssätt, och dels en diskussion om utformningen av en rättsligt bindande och 
systematisk viltplanering med återkopplingsfunktioner för att säkerställa adaptivitet.1955

Ett delsyfte med detta kapitel är även att bidra till diskussioner om en mer fullständig 
implementering av de EU-rättsliga förpliktelserna.1956 Även om syftet framför allt är att 
diskutera nya rättsliga angreppssätt på en principiell nivå, ges i vissa avseenden mer 
konkreta förslag på ramverkets och planeringens innehåll.1957

                                                
1955 Diskussion sker som sagt med utgångspunkt i teoretiska antaganden om rättens utformning för 
genomförande av övergripande miljömål samt i resultaten av utblicken i den nyzeeländska rättsordningen.  
1956 Som beskrivits i kapitel 6 kräver fågel- och habitatdirektivet bland annat att medlemsstater ska vidta 
åtgärder för att införa ett strikt skyddssystem för listade arter. Förutom att införa de rättsliga 
förpliktelserna fullt ut i nationell rätt kan rättsligt bindande planer för förvaltning och skydd av arter vara 
sådana åtgärder som kan bidra till ett effektivare genomförande av EU-rätten. Dessutom har 
Kommissionen angående anmälan om den svenska vargjakten uppmanat Sverige upprättar en 
förvaltningsplan för varg. Se Formell underrättelse, s. 9 och Motiverat yttrande, s. 13 samt 
pressmeddelande den 16 juni 2011 på Kommissionens hemsida samt avsnitt 8.4.2. 
1957 Syftet är dock inte att utforma konkreta lagförslag.  
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8.1.2 Regelförändringar och regelutformning 

Denna avhandling förespråkar mer genomgripande och systematiska förändringar av de 
nu gällande jakt- och viltlagstiftningarna, snarare än enskilda regelförändringar, 
eftersom detta bör minska riskerna för ytterligare fragmentering, kontraproduktiva 
faktorer, oklarheter, överlappningar m.m.1958 Regleringen av jakt och viltvård är idag 
svåröverskådlig och dessutom är lagstiftningarna (särskilt jaktlagstiftningen) liksom 
förarbetena till stor del föråldrade. De många förändringar som har genomförts sedan 
den senaste jaktlagen trädde ikraft, bland annat med syfte att implementera EU-rätten, 
har skapat en reglering som är ostrukturerad och ologiskt utformad.1959 Mer 
fundamentala förändringar bör kunna bidra till ett förenklat regelverk vad gäller struktur 
och utformning och till att internationella och EU-rättsliga förpliktelser genomförs mer 
stringent och systematiskt. Behovet av förenklingar kan således motiveras av flera olika 
skäl, bland annat målgenomförande, internationella förpliktelser samt 
kostnadseffektivitets- och rättsäkerhetsskäl (d.v.s. med hänsyn till att detta bör bidra till 
att enskilda lättare kan förutse sina rättigheter och skyldigheter). Att det finns ett sådant 
behov uttrycks även av såväl regering som ett flertal remissinstanser i 
lagstiftningsprocessen för de senaste förändringarna i jaktregleringen.1960  

8.1.3 Disposition utifrån beståndsdelar i en ändamålsenlig reglering 

Den följande texten i detta kapitel kommer att på ett övergripande plan följa tre 
beståndsdelar (eller huvudfunktioner) som här ses som nödvändiga för att genomföra 
målet om biologisk mångfald vid jakt. De övergripande beståndsdelarnas innehåll 
diskuteras sedan närmare (varje beståndsdel har därmed en övergripande rubrik och ett 
antal underrubriker).1961 Nedanstående figur, med regleringens övergripande 
beståndsdelar, kan därmed även åskådliggöra detta kapitels övergripande disposition 
och därmed utgöra en slags läsanvisning för den fortsatta framställningen:1962  

                                                
1958 Mer fundamentala förändringar av den rättsliga regleringen av jakt och viltvård kan även motiveras 
utifrån institutionell teori där det ofta argumenteras att informella normer är svåra att förändra och att det 
därför kan kräva mer omfattande formella revideringar. Utgångspunkten är med andra ord att såväl 
formella som informella normer påverkar möjligheten att uppfylla det uppsatta målet. Bristen på 
legitimitet för formella regler tas ofta upp i samband de stora rovdjuren (den illegala jakt anses i vissa fall 
utgöra det största hotet mot arternas överlevnad). Se kapitel 3 samt där angivna källor för om legitimitet.   
1959 En tydlig uppdelning mellan de offentligrättsliga och civilrättsliga delarna av regelverkan skulle 
kunna bidra ytterligare till ett förenklat och mer lättförståeligt regelverk. Se mer om detta nedan.  
1960 Naturvårdsverket uttryckte bland annat att jaktlagen bör göras om till en lag om förvaltning av vilt 
(behov av förenklingar av jaktlagstiftningen uttrycktes även av utredningen). Regeringen ansåg emellertid 
att även om det kan finnas ett behov så var detta en fråga att återkomma till senare. Se prop. 2008/09:210. 
s. 59.  
1961 Dessa tre huvudfunktioner bygger framför allt på Gipperths teori om en ideal miljökvalitetsnorm. Se 
hänvisningar till Gipperth (1999) i kapitel 3.  
1962 Figuren utvecklas utifrån ett adaptivt planeringssystem i avsnitt 8.5.4.  
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Figur 8.1: Det rättsliga systemets övergripande beståndsdelar 

De tre olika beståndsdelarna diskuteras i tre avsnitt. Miljömål diskuteras under avsnitt 
8.3. Genomförande diskuteras i avsnitt 8.4. Återkoppling diskuteras i avsnitt 8.5. I det 
följande avsnittet (avsnitt 8.2) diskuteras förutsättningar för att säkerställa en holistisk 
och integrerad reglering och beslutsfattandet. Den integrerade ansatsen diskuteras 
inledningsvis eftersom den här ses som en övergripande ansats som bör gälla för alla de 
tre beståndsdelarna i den rättsliga regleringen. 

8.2  Ett systematiskt och integrerat angreppssätt 

8.2.1 Inledning 

Utgångspunkten för denna avhandling är att bevarandet av biologisk mångfald är en 
nödvändig del av uppfyllandet av en hållbar utveckling, mål som Sverige är förpliktigad 
att uppfylla enligt såväl internationell rätt som EU-rätt.1963 Vidare anses här en 
ekologiskt hållbar utveckling vara en förutsättning för såväl ekonomisk som social 
utveckling.1964 Nyttjandet av den biologiska mångfaldens resurser, däribland viltarter, 
måste med andra ord hållas inom ekosystemens långsiktigt hållbara gränser om 
ekosystemens integritet, resiliens och livsupprätthållande funktioner ska bevaras.1965

                                                
1963 Se kapitel 1 och 5.  
1964 Utgångspunkten att en ekologisk hållbar utveckling är nödvändig har bland annat stöd i den s.k. starka 
tolkningen av begreppet hållbar utveckling som beskrevs i kapitel 5. Se även hänvisningar till 
internationella konventioner och Brundtlandkommissionens rapport i samma kapitel.  
1965 Se mer om detta framför allt i kapitel 2, 3 och 5. Där har bland annat beskrivits att viltarter har 
ekologiska karaktäristiska som innebär att resursbasen är uttömbar efter vissa gränser samt att jaktuttag är 
att betrakta som ett nyttjande av den biologiska mångfalden, både genom nyttjandet av den beskattade 
arten men även genom påverkan på andra komponenter i ekosystemet. Viltresurser skiljer sig således från 
förnyelsebara resurser såsom vind, sol och vatten där resursbasen inte hotas av användningen, oavsett hur 
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Den rättsliga regleringen måste alltså avspegla de ekologiska systemens gränser, och 
dessutom på ett ändamålsenligt sätt operationalisera dessa till handlingsregler för 
enskilda som innebär att de uppsatta målen genomförs.1966 Behovet av rättslig styrning 
kan på så vis förklaras utifrån resursernas och ytterst biosfärens begränsningar.1967  

För att säkerställa att ekosystemens hållbara gränser inte överskrids krävs vidare att ett 
mer holistiskt och ekosystematiskt perspektiv införs i den rättsliga regleringen av jakt. 
Detta följer dels av att olika komponenter i ekosystem är sammankopplade och 
beroende av varandra och att jakt endast är en av många olika faktorer som påverkar 
den biologiska mångfalden. Jakt och annan påverkan på den biologiska mångfalden bör 
därför regleras inom ett integrerat rättsligt system för att säkerställa bedömningar med 
utgångspunkt i ekosystemens hållbara gränser. I de följande avsnitten diskuteras på en 
principiell nivå hur olika former av rättslig integration kan åstadkommas.   

8.2.2 Vertikal integration    

Med vertikal integrering avses som tidigare beskrivits överensstämmelse mellan olika 
hierarkiska nivåer av en rättslig reglering. En vertikal integrering mellan författningar 
på olika nivåer kan antas följa av att det krävs stöd i lag för decentralisering av 
normgivning och att denna måste ligga inom de ramar som lagen anger (givet att de 
förordningar och författningar som utfärdas är lagenliga). Detta krav på vertikal 
integrering bör emellertid även föreligga vid utformningen av en rättslig planering för 
användning av viltresurser. Som beskrivits i kapitel 7 föreligger en sådan vertikal 
integrering i den nyzeeländska rättsordningen genom krav på att alla policies, strategier 
och planer som utfärdas under de rättsliga ramverken ska vara förenliga med 
lagstiftningarna (och de underliggande förordningarna). När olika former av 
planeringsdokument har antagits måste vidare alla dokument som antas på lägre nivåer 
överensstämma med dessa. Detta anses även här vara en grundläggande förutsättning 
för en ändamålsenlig rättslig operationalisering och därmed ett angreppssätt som måste 
tillämpas i den rättsliga regleringen och planeringen av användningen av viltresurser.  

För att säkerställa att vertikal integration faktiskt genomförs, från den centrala nivån ner 
till regional eller lokal (eller annan lämplig nivå), bör emellertid även rättsligt bindande 
krav på utfärdandet av underliggande författningar (förordningar och föreskrifter) och 
planer införas i det rättsliga ramverket, i de situationer så anses nödvändigt. Det är med 
andra ord skillnad mellan att enbart och på ett allmänt plan ställa krav på 
överensstämmelse mellan olika normgivningsnivåer och att ange sådana krav i 
                                                                                                                                              
stor denna användning är. Användning av sådana resurser kan emellertid innebära negativ påverkan och 
möjlighet till effektiv användningen av andra naturresurser. 
1966 Att sådana gränser däremot ofta är osäkra är ytterligare en av de ekologiska realiteter som 
lagstiftningen måste ta hänsyn till och något som diskuteras längre fram i detta kapitel.  
1967 Se kapitel 3 för en beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna och motiven till behovet av rättslig 
reglering, särskilt avsnitt 3.2.3. 
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kombination med att normgivning och planer, under vissa i lagen angivna 
omständigheter, ska utfärdas på lägre nivåer. En ramregel som exempelvis anger ett 
bemyndiganden till regering eller den myndighet som regeringen bestämmer, men inga 
krav på att regeringen eller myndigheten ska utfärda föreskrifter, kan bli verkningslöst 
utan sådana kompletterande krav om bemyndigandet inte verkställs.1968 Analysen i 
kapitel 7 visar också att det inte räcker med krav på överensstämmelse mellan nivåer i 
kombination med ramregler, utan eller med få, och allmänt formulerade, tvingande krav 
på antagandet och materiellt innehåll i policies och planer, för att säkerställa ett 
ändamålsenligt genomförande.1969 För ett mer fullständigt genomförande bör 
följaktligen de två ovan nämnda funktionerna införas.1970 Detta innebär inte att regler 
även kan och bör utformas för att ge flexibilitet för regleringen på lägre nivåer. Det 
krävs, såsom diskuteras längre fram, emellertid en avvägning mellan behovet av en 
sådan flexibilitet och behovet av styrning.1971  

Ytterligare en frågeställning som uppstår i samband med en diskussion om en vertikal 
integrering är huruvida decentraliseringen av normgivning och beslutsfattande alltid bör 
ske till ”lägsta möjliga nivå”.1972 Som beskrivits i kapitel 7 utformades RMA utifrån 
antagandet om att decentralisering av beslut till lägsta möjliga nivå skapar 
kostnadseffektivitet och bättre målgenomförande, eftersom förutsättningarna ser olika ut 
mellan olika områden och att det därför är de regionala och lokala råden som har bäst 
möjlighet att identifiera de mest ändamålsenliga metoderna för genomförandet av lagen. 
En risk med att decentralisering till lägsta nivå är, emellertid, att en nödvändig 
                                                
1968 Ett aktuellt exempel är bemyndigandet i 8 kap. 3 § MB som bemyndigar regering eller den myndighet 
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud eller särskilda villkor för introduceringar 
av djur- och växtarter i naturmiljön. Detta bemyndigande har nämligen inte nyttjats. Även om föreskrifter 
finns i annan lag är detta en brist ur ett genomförandeperspektiv, eftersom miljöbalken har en bredare 
målsättning. Föreskrifter enligt annan lag har vanligen ett snävare syfte och det kan därmed uppstå en 
brist avseende skyddet av den biologiska mångfaldens bevarande när föreskrifter saknas. Detta har 
diskuterats kortfattat i Christiernsson (2010), s. 7. 
1969 Ett ofullständigt genomförande av lagstiftningens mål och principer på regional och lokal nivå är 
förmodligen den främsta orsaken till att minskningen av den biologiska mångfalden fortsätter. Se kapitel 
7 om detta.   
1970 När det gäller antagandet av policies, strategier och planer för användning av allmänna resurser 
(under paraplyramverket CA) saknas som huvudregel rättsligt tvingande krav även på antagandet av 
policies, strategier och planer. Det är upp till den ansvariga myndigheten att avgöra om och när ett 
antagande av strategier och planer är nödvändigt och genomförandet utrymmet för myndighetens 
bedömning är med andra ord än större här (i jämförelse med RMA). Vidare krävs emellertid, som 
utvecklas längre fram i detta kapitel, för en hög grad av säkerhet vad gäller genomförandet en 
kontrollfunktion som innebär att överordnad myndighet har ett ansvar för genomdrivandet med 
skyldigheten att ta över om den underordnade är passiv eller på annat sätt brister i sitt agerande. Se avsnitt 
8.5.3.3. 
1971 Se avsnitt 8.4.  
1972 En sådan utgångspunkt föreligger enligt den EU-rättsliga subsidiaritetsprincipen samt den 
rekommenderade ekosystemansatsen antagen av mångfaldskonventions parter som har beskrivits 
kortfattat i kapitel 5, där rekommendationer är att förvaltning ska ske på ”lägsta lämpliga nivå” (se mer 
om skillnaden mellan ”lämplig” och ”möjlig”). I ett EU-rättsligt sammanhang innebär 
subsidiaritetsprincipen att EU enbart ska agera när så är mer effektivt än nationella åtgärder (förhållandet 
mellan EU-rätten och den svenska rätten har beskrivits i avsnitt 6.2.3.2). I den svenska rätten bör ”lägsta 
möjliga nivå” innebära att beslutsfattandet decentraliseras till den lägsta administrativa nivån, vanligen 
kommunen, när så är möjligt. I denna avhandling förespråkas, såsom nämns nedan istället principen om 
decentralisering till ”lägsta lämpliga nivå” och att lämpligheten ska bedömas utifrån ett ekosystematiskt 
perspektiv.  
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helhetssyn kan gå förlorad.1973 I denna avhandling förespråkas istället decentralisering 
till ”lägsta lämpliga nivå” med en bedömning av lämplighet utifrån ekologiska kriterier 
(såsom artens utbredningsområde).1974 Utifrån den förutsättningen måste nya 
viltförvaltningsområden kunna vara såväl större eller mindre än exempelvis län.1975 Det 
kan emellertid vara olämpligt att i alltför stor utsträckning decentralisera normgivning 
som är administrativt betungande eller som kräver sådan sakkunskap som kan förväntas 
saknas på lägre administrativa nivåer. Decentraliseringen bör således även utgå ifrån en 
bedömning av de olika nivåernas befintliga eller möjliga kapacitet.1976

När det gäller den svenska regleringen av jaktuttag för att genomföra mål om bevarande 
av biologisk mångfald föreligger betydande brister i den vertikala integrationen. Dessa 
uppstår bland annat till följd av att EU-rättens bestämmelser måste implementeras i den 
nationella rätten (vilket kan och har medfört att krav och kriterier i de EU-rättsliga 
direktiven inte införlivats fullt ut i den nationella rättsordningen) och avsaknad av 
tillräckligt tydliga ramar och styrmekanismer vid decentralisering av beslutsfattande 
från nationell till regional och lokal nivå.1977 Även om ramar för flexibilitet i många 
avseenden kan vara nödvändigt vid genomförandet av komplexa och dynamiska 
miljömål, visar erfarenheterna från Nya Zeeland att alltför vida ramar, skapar luckor i 
den vertikala integrering och därmed risk för ett ofullständigt genomförande.1978 När ett 
rättsligt system för viltplanering ska utformas måste därför behovet av flexibilitet, som 
bland annat uppstår till följd av att förutsättningarna för den biologiska mångfalden ser 
olika ut inom olika områden och av att ekosystemen är komplexa och dynamiska, vägas 
mot behovet av stark styrning uppifrån.1979 Annorlunda uttryckt förespråkas här en 
revidering av de nationella jakt- och viltvårdslagstiftningarna samt utformning av en 

                                                
1973 Sådan helhetssyn kan som nämnts ett antal gånger vara särskilt viktig när det gäller 
gränsöverskridande frågor, exempelvis när arter vandrar över stora områden. Om decentralisering till 
lägsta nivå anses mest ändamålsenligt trots olika former av gränsöverskridande komplikationer är det av 
särskild vikt att det finns funktioner som styr beslutsfattandet mot mer holistiska bedömningar, 
exempelvis utformandet av övergripande, nationella policies och planer, genom krav på tillämpning av 
regler i annan lagstiftning, krav på samarbete mellan myndigheter o.s.v. Funktioner för horisontell 
integrering är med andra ord nödvändigt i dessa avseenden. Detta diskuteras närmare i avsnitt 8.2.3. 
1974 Konkreta förslag ges i avsnitt 8.4.2.2.  
1975 Detta är också grundtanken med de nyligen inrättade älgförvaltnings- och 
rovdjursförvaltningsområdena, som är eller kan vara större än län. De befintliga förvaltnings-
områdestyperna har behandlats i kapitel 6.  
1976 Förutom expertis och sakkunskap kan även andra faktorer påverka möjligheterna till utformningen av 
en ändamålsenlig normgivning och beslutsfattande, däribland finansiella resurser.  
1977 Kapitel 6 visar ett flertal exempel där den nationella rätten inte är i överensstämmelse med EU-
direktiven. Se även bland annat om Kommissionens kritik mot den svenska licensjakten på varg i kapitel 
6 samt i Michanek (2011). 
1978 Bristen ligger dels i avsaknad av krav på antagandet av policies på nationell nivå och dels i få krav på 
planers materiella innehåll. Detta har bland annat givit upphov till att skyddet av den biologiska 
mångfalden varierar kraftigt mellan regioner. Se om detta i kapitel 7. 
1979 Att enbart utforma övergripande mål och rättsliga principer är otillräckligt och ger beslutsfattande 
myndigheter för stort tolkningsutrymme, vilket i sin tur innebär en risk för att lagstiftarens målsättningar 
inte genomförs. Mål och principer bör därför kompletteras med vägledande riktlinjer och regler som kan 
styra beslutsfattande myndigheter, men samtidigt ge utrymme för flexibilitet när så är nödvändigt Se om 
regler för ökad objektiveringsgrad i kapitel 3 samt nedan.  
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systematisk och vertikalt integrerad viltplanering som binder myndigheter och enskilda 
på alla nivåer både avseende antagande och innehåll (när så är nödvändigt).1980  

8.2.3 Horisontell integration   

Med horisontell integration avses här integrering mellan normer och planer på samma 
rättsliga nivå, inom eller mellan olika författningar. Integrering av den rättsliga 
regleringen av naturresurser kan exempelvis uppnås genom att sammanfoga olika 
sektorslagstiftningar i en och samma lagstiftning (såsom skett genom det rättsliga 
ramverket RMA och genom miljöbalken).1981 Detta kan exempelvis bidra till 
samordnade tillståndsprövningar och tillsyn samt att regleringen blir underordnad ett
gemensamt mål.1982 Att lagstiftningar, eller andra författningar eller planer, samordnas 
behöver emellertid inte nödvändigtvis innebära att den rättsliga regleringen och 
beslutsfattandet blir integrerat och holistiskt i tillräcklig omfattning för att genomföra ett 
sådant ekosystematiskt angreppssätt som kan vara nödvändigt för bevarandet av den 
biologiska mångfalden. En samordnad lagstiftning kan behöva innehålla särskilda 
rättsliga funktioner för att en integrerad reglering och beslutsfattande faktiskt ska 
genomföras i normgivningen och rättstillämpningen. I RMA finns exempelvis 
uttryckliga krav som syftar till att säkerställa att en integrerad naturresursförvaltning 
sker vid tillämpningen av de funktioner och kompetenser som de regionala och lokala 
råden givits genom lagstiftningen (även om lagstiftningen inte definierar vad som avses 
med en integrerad naturresursförvaltning).   

Behov av funktioner för integrering kan emellertid i många avseenden anses vara 
särskilt stora när det finns ett antal olika lagstiftningar som reglerar 
naturresursanvändningen. Både i den svenska och i den nyzeeländska rättsordningen 
finns ett antal lagstiftningar med betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden 
som ligger utanför de integrerade rättsliga miljörättsliga ramverken (RMA och 
miljöbalken). Detta gäller exempelvis den nyzeeländska viltlagstiftningen och denna 
svenska jaktlagstiftningen (liksom annan lagstiftning och reglering om jakt och 
viltvård). 1983 I båda fallen gäller parallell tillämpning, men rättsordningarna anger olika 
funktioner för hur lagstiftningarna ska förhålla sig till varandra.1984 I Nya Zeeland finns 
exempelvis krav på att andra relevanta myndigheter ska konsulteras av den 

                                                
1980 Som diskuteras längre fram bör en sådan planering även vara ekosystematisk och adaptiv.  
1981 Genom antagandet av RMA infogades ett stort antal författningar i en och samma lagstiftning. Som 
beskrivits i avsnittet ovan samt i kapitel 7 var syftet inte bara att säkerställa integration mellan olika 
media och sektorer (olika typer av naturresurser) genom lagstiftningens breda tillämpningsområde, utan 
även mellan olika nivåer i systemet (detta beskrevs i avsnittet ovan). Integreringen skulle vidare vara både 
materiell och processuell (bland annat av kostnadseffektivitetsskäl).  
1982 Varken RMA eller miljöbalken definierar vad som avses med en ”integrerad naturresursförvaltning”. 
Inte heller uttrycks att ”integrerad förvaltning” är en ansats eller en vägledande princip.  
1983 Se kapitel 6 och 7.  
1984 Förhållandet mellan miljöbalken och jaktlagstiftningen har analyserats i kapitel 6. Nedan ges vidare 
förslag på hur de brister som lyfts fram i analysen kan åtgärdas.  
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beslutsfattande myndigheten vid utformning av planer. Dessutom finns krav på att 
policies och planer, utfärdade under RMA, inte enbart ska vara förenliga med reglerna i 
RMA, utan även med annan lagstiftning och de underliggande författningarna, policies 
och planerna, som utfärdats med syfte att säkerställa bevarande eller uthållig 
användning av naturresurser.1985 Ett krav på förenlighet mellan lagstiftningar och 
underliggande författningar och planer även i annan naturresurslagstiftning är en viktig 
komponent i att åstadkomma en systematiskt ändamålsenlig rättsordning utan 
kontraproduktiva regler. Sådana krav bör därmed öka möjligheterna till att de uppsatta 
miljömålen verkligen genomförs. Ytterligare exempel på funktioner för att främja 
integration mellan olika lagstiftningar är vidare att ge en och samma myndighet ansvar 
för normgivningen och tillämpningen av olika lagstiftningar. Detta bör främja den 
integrerade förvaltningen och möjliggöra för holistiska bedömningar än mer än krav på 
samarbete mellan olika myndigheter. Såsom beskrivits i kapitel 7 har 
naturvårdsdepartementet (DoC) ett mycket brett ansvarsområde och de vägledande 
policies, strategier och planer som myndigheten kan utfärda kan syfta till att genomföra 
ett flertal olika lagstiftningar. Däremot har miljöministeriet (ME) det övergripande 
ansvaret för beslutsfattande och planering under RMA (men med funktioner för 
integrerat beslutsfattande).  

Även när det gäller utformningen av viltförvaltningsplaner är det nödvändigt med 
integrerade och holistiska angreppssätt. Utformningen av genomförandeplaner bör 
därför gälla för ett visst ekosystem, ett visst utbredningsområde eller för en grupp av 
interagerande arter, snarare än för varje enskild art.1986 Om separata planer antas för 
olika arter eller för delar av ett ekosystem, måste det finnas rättsliga mekanismer för 
samordning när så kan anses nödvändigt ur ett ekosystematiskt perspektiv (exempelvis 
mellan rovdjurs- och klövviltsplaner, mellan närliggande områdesplaner eller mellan 
art- och områdesplaner) om ett ekosystematiskt perspektiv ska säkerställas.1987 Olika 
mekanismer som styr beslutsfattandet mot olika former av integration bör vara särskilt 
viktiga vid ett decentraliserat beslutsfattande om detta innebär en risk för att eventuella 
gränsöverskridande problem förbises. Sådana perspektiv finns också i den svenska 
rätten genom upprättandet av viltförvaltningsdelegationer och samverkansråd (för 
rovdjursförvaltningen) samt möjligheten och kraven på antagandet av 
viltförvaltningsplaner (för älg respektive rovdjur) över länsgränser.1988 Planerna är 
emellertid, som beskrivits i kapitel 6, av vägledande karaktär och samverkansråden har 

                                                
1985 Ett exempel på krav på konsultation föreligger vid förberedelse av regionala och lokala planer då de 
regionala och lokala råden ska konsultera DoC. Se om detta i kapitel 7.  
1986 Ett krav på hänsyn till planer i grannregioner finns exempelvis när planer under RMA ska förberedas. 
I RMA kan planer utformas för att hantera en viss miljöfråga eller omfatta ett flertal olika miljöaspekter. 
1987 Planerna bör tydliggöra hur olika gränsöverskridande problem ska hanteras.  
1988 Dessa planer är som beskrivits i kapitel 6 vägledande. Ur ett rättsligt genomförandeperspektiv bör 
planerna göras rättsligt bindande och ha tydligare styrande rättsverkan. Detta bör i sin tur innebära att det 
ställs fler krav på innehåll och processen för utformning. Detta diskuteras närmare längre fram i detta 
kapitel.  
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enbart en rådgivande roll.1989 Angreppssätten är därmed otillräckliga ur ett rättsligt 
målgenomförandeperspektiv.1990

8.2.4 Särskilt om förhållandet mellan miljöbalken och jakt- och 
viltvårdslagstiftningarna   

De följande avsnitten avser att på en principiell nivå diskutera hur de brister, som 
analysen i kapitel 6 har visat avseende den horisontella integreringen mellan 
miljöbalken och jakt- och viltvårdslagstiftningarna, kan eller bör åtgärdas för att 
säkerställa en mer integrerad och holistisk reglering med utgångspunkt i ekosystemen. 
En rättslig reglering och planering av användningen av viltresurser, där jakt (och 
viltvård) är den aktivitet som regleras, är begränsad sett ur ett mångfaldsperspektiv givet 
att en betydande påverkan på viltarter och dess ekosystem sker genom annan påverkan 
än just jakt (såsom jordbruk, utsläpp av förorenande ämnen, täktverksamheter, handel 
med arter o.s.v.). Givet att arter och ekosystem även påverkas av verksamheter som 
ligger utanför miljöbalken (såsom skogsavverkning, mineralbrytning eller liknande) är 
även integration med annan naturresursreglering nödvändig. Eftersom dessa 
lagstiftningar inte varit föremål för analys i denna avhandling avgränsas dock 
diskussionen till miljöbalken och jakt- och viltvårdslagstiftning.   

8.2.4.1 Ett parallellt angreppssätt med partiell samordning under 
miljöbalken  

Analysen i kapitel 6 visade att en parallell tillämpning av jakt- och miljölagstiftningarna 
ska ske, men att rättsliga funktioner som med hög grad säkerställer att miljöbalkens 
regler tillämpas och efterlevs vid beslut enligt jaktlagstiftningen saknas.1991 Eftersom 
det i jaktlagstiftningen saknas ett mål om bevarande av biologisk mångfald och krav på 
att tillämpa ett försiktighetstänkande, och inte heller några materiella krav för detta, 
finns inga garantier att hänsyn tas till genetisk variation (att sådan hänsyn ska tas 
uttrycks enbart i förarbetena), ekosystemsamband, en arts funktion i ekosystemet eller 
att den ekologiska kunskapen är osäker eller ofullständig.1992 Det är således av betydelse 
att miljöbalkens allmänna hänsynsregler, som ska tolkas med utgångspunkt i balkens 
                                                
1989 Återigen kan också noteras, att om rättsligt bindande planer ska utformas gemensamt och det uppstår 
konflikter mellan exempelvis län bör vidare möjligheter till överprövning finnas hos en överordnad 
myndighet eller i domstol. Se mer om detta i avsnitt 8.5.  
1990 Det saknas vidare rättsligt bindande krav på innehållet i dessa planer. Hur sådana brister ska åtgärdas 
diskuteras under avsnitt 8.4.3.  
1991 Se om den parallella tillämpningen i kapitel 6 samt där angivna referenser.  
1992 Givet att de allmänna hänsynsreglerna ska tolkas med utgångspunkt i MB:s målparagraf där det bl.a. 
föreskrivs att MB ska tillämpas så att den biologiska mångfalden bevaras kan krav på hänsyn till den 
biologiska mångfalden, d.v.s. till faktorer som går utöver den enskilda artens population, eller hänsyn till 
ofullständig kunskap krävas vid beslut om jakt trots att sådana rekvisit inte anges explicit i 
jaktlagstiftning.  
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målsättning, ska tillämpas även vid beslut om jakt när detta följer av miljöbalkens krav 
(vilket bör vara för allt som motverkar balkens syfte och som inte är av försumbar 
betydelse i det enskilda fallet).1993 Som nämndes ovan har emellertid analysen i kapitel 
6 visat att tydliga genomförandemekanismer för denna parallella tillämpning avseende 
jakt och viltvård till viss del saknas och att detta därför bör åtgärdas, givet att en 
parallell tillämpning fortfarande ska föreligga.1994 Exempelvis skulle detta kunna ske 
genom införandet av tydligare krav och ansvarsfördelning vad gäller tillsyn samt 
explicita krav direkt i jaktlagstiftningen att, och när, miljöbalkens regler ska tillämpas 
av den beslutsfattande myndigheten.  

För att säkerställa en mer integrerad reglering av den biologiska mångfaldens 
komponenter och motverka en alltför fragmenterad rättsordning kan emellertid mer 
långtgående förändringar vara nödvändiga. Exempelvis skulle en samordning av jakt- 
och artskyddsregler kunna innebära en större integration och mindre risk för luckor i 
den rättsliga regleringen och skyddet av den biologiska mångfalden. Om civilrättsliga 
förhållanden regleras separat skulle dessutom ett ekosystem- eller reaktörsperspektiv i 
regleringen kunna förstärkas ytterligare, vilket i sin tur bör kunna bidra till ett mer 
systematiskt genomförande av det övergripande mångfaldsmålet. En sådan uppdelning, 
i samband med en förenkling av regelverken, skulle även kunna bidra till ökad 
rättssäkerhet för enskilda. De miljörättsliga reglerna i jakt- och viltvårdslagstiftningarna 
skulle med andra ord kunna samordnas och införas under miljöbalken, medan de 
civilrättsliga reglerna lämnas utanför miljöbalken. Det skulle med andra ord vara frågan 
om en partiell samordning under miljöbalken. Det finns då även anledning att diskutera 
hur denna samordning mellan artskydds- och jaktregler bör utformas och om även andra 
miljö- och naturskyddsregler i annan lagstiftning bör samordnas och införas i samma 
författning (exempelvis en ny förordning som då skulle ersätta den nu gällande 
artskyddsförordningen). Den nya regleringen bör ha som övergripande syfte att 
säkerställa ett ekosystembaserat angreppssätt och införa krav på införandet av ett 
adaptivt planeringssystem för genomförandet av målet om att bevara biologisk 
mångfald.  

8.2.4.2 Ett nytt rättsligt ramverk för vilda djur- och växtarter utanför 
miljöbalken   

Ett annat än mer långtgående alternativ är att utforma ett nytt rättsligt ramverk där alla 
regler om artskydd, jakt och viltvård införs, exempelvis i form av en ny lag om 

                                                
1993 Som beskrivits i kapitel 6 gäller de allmänna hänsynsreglerna för alla verksamheter och för åtgärder 
som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Vad som avses med en försumbar betydelse i det 
enskilda fallet har också beskrivits i kapitel 6. Som påpekades där kan en bedömning av påverkan i det 
enskilda fallet vara otillräckligt ur ett miljöperspektiv, eftersom den totala summan av alla handlingar som 
är försumbara i det enskilda fallet, tillsammans kan ge upphov till betydande skadeeffekter.   
1994 Ansvaret för miljöbalkens efterlevnad gäller vid jakt- och viltfrågor eftersom miljöbalken ska 
tillämpas parallellt, men detta anges inte explicit i förordningen. 4 § Förordning (2001:1067) anger enbart 
att Naturvårdsverket ansvarar för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen. 
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bevarande och uthållig användning av vilda växt- och djurarter. Detta angreppssätt 
innebär i jämförelse med det ovan beskrivna att regleringen inte inordnas under 
miljöbalkens mål och regler och det är därmed av stor vikt att mål om bevarandet av 
biologisk mångfald, krav på försiktighetstänkande m.m. införs i den nya regleringen 
och/eller att tydliga krav på parallell tillämpning med miljöbalken och annan 
naturresurslagstiftning införs. Nackdelen med detta angreppssätt är att det kan bidra till 
ett mindre integrerat angreppssätt givet att artskyddsregler flyttas från miljöbalken och 
därmed separeras från exempelvis områdesskyddsregler. Det kan givetvis även 
diskuteras huruvida även andra regler i miljöbalken (exempelvis 
områdesskyddsreglerna) eller i annan naturresurslagstiftning borde införas i ett sådant 
ramverk. Under förutsättningen att den nu gällande miljöbalkens brister sett ur ett 
ekologiskt hållbarhetsperspektiv (som lyfts fram av andra miljörättsforskare), finns 
emellertid anledning att diskutera mer omfattande revideringar, vilket emellertid inte 
ryms i denna avhandling. En sådan diskussion finns emellertid i Westerlund (2009a och 
2009b) där ett förslag på en ny, s.k. generisk miljölag, med det övergripande syftet att 
genomföra en ekologisk hållbar utveckling, har utformats.1995 Diskussionen nedan om 
ett planeringssystem för användningen av viltresurser kommer att utgå från vissa av de 
förslag som läggs fram där (och som lyfts fram i kapitel 3) och till stor del vara 
frånkopplade den nuvarande utformningen av miljöbalken. Innan dess diskuteras 
emellertid översiktligt vissa frågeställningar kopplade till en ekosystematisk reglering.  

8.3   Ekosystematisk mål- och ramstyrning  

8.3.1 Inledning 

Traditionellt sett har regleringen av jakt och skyddet av arter haft ett tydligt 
enartsperspektiv. I ett historiskt perspektiv har skyddet vidare varit fokuserat på ”nyttiga 
arter”, d.v.s. arter med produktions-, affektions eller andra värden till förmån för oss 
människor. Detta har också inneburit att förvaltningsstrategier vanligen utgått från 
beräkningar av den s.k. maximala hållbara avkastningen, d.v.s. det högsta möjliga 
uttaget som samtidigt innebär att populationen bibehålls, snarare än beräkningar som 
innebär att även hänsyn till andra arter eller hela ekosystemet tas.1996 Såsom beskrivits 
tidigare i denna avhandling påverkas arter dock även av tillgången på resurser och 
tillståndet i miljön, vilket i sin tur påverkar arternas känslighet för jakt eller annan 

                                                
1995 Att diskutera en samordning under miljöbalken med hänsyn till eventuella kontraproduktiva faktorer 
avseende för genomförandet av biologisk mångfald är en alltför omfattande uppgift att inrymma i denna 
avhandling. 
1996 Ofta används det engelska begreppet maximum sustainable yield (MSY). Såsom nämnt tidigare 
kritiseras ofta MSY-modeller för att de i praktiken ofta inneburit att arter har överexploaterats. Se en mer 
utförlig förklaring av begreppet MSY i Bohlin (2000), s. 70. 
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påverkan.1997 Det är med andra ord nödvändigt med ett mer ekosystematiskt perspektiv i 
regleringen av viltarter. Sådana ekosystematiska perspektiv saknas i stor omfattning i 
den nuvarande regleringen av jakt. Det beror förmodligen till stor del på att det saknas 
övergripande ekosystematiska mål och principer.  I de följande avsnitten kommer därför 
att diskuteras hur målformuleringar och olika former av reaktörsregler kan eller bör 
utformas för att åtgärda de brister analysen i kapitel 6 har visat. I detta avsnitt diskuteras 
med andra ord angreppssätt inom den första övergripande beståndsdelen, som i denna 
avhandling anses vara nödvändig för ett rättsligt genomförande av mål om biologisk 
mångfald, nämligen miljömål. De övriga två beståndsdelarna diskuteras i avsnitt 8.4 
(genomförande) och i avsnitt 8.5 (återkoppling). 

8.3.1.1 Övergripande ekosystematiska mål    

Miljömål utgör en av de viktigaste beståndsdelarna i en rättslig, adaptiv, reglering och 
planering för en långsiktigt hållbar användning av viltresurser. Utan miljömål finns 
ingen möjlighet att utvärdera om syftet med lagstiftningen uppnås och om behov av 
revideringar finns. Ändamålsenliga formuleringar av miljömål är därför nödvändiga. 
Miljömål kan och bör utgöra viktiga tolkningsimperativ vid beslutsfattandet om 
användningen av naturresurser. Mål kan, och bör, vidare för säkerställandet av ett 
ändamålsenligt genomförande, brytas ned och därmed utformas på olika rättsliga nivåer 
med utgångspunkt i det övergripande miljömålet (här bevarandet av biologisk 
mångfald). För säkerställandet av en vertikal integration och ett ändamålsenligt 
genomförande måste miljömål på lägre nivåer överensstämma med det övergripande 
målet. Svårigheter avseende bestämmande av delmål uppstår emellertid när 
övergripande mål innehåller flera motstridiga intressen eller när en och samma 
lagstiftning innehåller flera olika målsättningar.1998 Ju bredare målsättningen är desto 
större bör riskerna för motstridighet och ett mindre effektivt genomförande bli. 

Risken för konflikter bör därför minska vid snävare målformuleringar och med andra 
ord ge upphov till färre tolkningssvårigheter vid genomförandet.1999 Även ett snävare 
ekologiskt mål, exempelvis bevarandet av biologisk mångfald, kan emellertid innebära 
större risk för motstridiga intressen i jämförelse med en målsättning om bevarandet av 
viltarter eller liknande (bevarandet av den biologiska mångfalden på en nivå kan 

                                                
1997 Exempelvis får faktorer såsom in- och utvandring, födotillgång, flockstorlek, naturlig dödlighet samt 
köns- och åldersstruktur i populationen betydelse för beräkning av hur stor beskattning en population kan 
antas tåla. Ekologisk forskning har exempelvis visat att vargpopulationer som är i tillväxt och som har 
god tillgång på mat kan kompensera för ett jaktligt uttag genom högre överlevnad och/eller högre 
reproduktion. Se exempelvis Skandulv (2007) samt kapitel 2.  
1998 Den omfattande diskussionen och oenigheten i rättspraxis och i den juridiska doktrinen avseende 
tolkningen av målbestämmelsen om hållbar användning exempelvis i Resource Management Act visar 
problematiken med breda målformuleringar (liksom behovet av genomtänkt ordalydelse). Se mer om 
miljömålet hållbar utveckling i miljöbalken i kapitel 5 samt miljömålet hållbar användning i Resource 
Management Act i kapitel 7.  
1999 Se exempelvis om målbestämmelser den svenska jaktslagstiftningen i kapitel 6 samt i nyzeeländska 
lagstiftningar i kapitel 7.  
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innebära minskad mångfald på en annan nivå).2000 Som diskuterats i kapitel 3 kan 
emellertid även en för avgränsad och snäv målsättning innebära risk för ett icke 
ändamålsenligt målgenomförande, exempelvis om en snäv målformulering innebär att 
regler tolkas och tillämpas så att nödvändig hänsyn till komplexa och dynamiska 
ekosystemsamband uteblir. En noga avvägd balans är därmed nödvändig. I ett 
ekosystematiskt perspektiv bör fördelarna med en bredare målformulering överväga 
eventuella nackdelar (beroende på hur regleringen utformas i övrigt), eftersom en 
bredare målsättning möjliggör för en mer holistisk reglering och rättstillämpning.2001 En 
rättslig reglering av viltresurser bör därför innehålla mål om biologisk mångfald eller 
andra ekosystematiska målsättningar, antingen explicit formulerade i viltregleringen 
eller genom explicita krav på genomförande av miljöbalkens mål vid beslut om jakt (i 
kombination med förbättrade tillsynsfunktioner). I det senare fallet krävs med andra ord 
rättsliga funktioner som säkerställer en horisontell, rättslig integration mellan de olika 
lagstiftningarna. 

8.3.1.2 Ett ekosystematiskt angreppssätt  

Vissa förändringar mot en mer ekosystematisk tillnärmning har skett de senaste åren. 
Såsom beskrivits i kapitel 1 och 5 föreligger numera rättsligt bindande mål om 
bevarandet av biologisk mångfald som innebär att en variation av arter ska bevaras på 
såväl gen-, art- och ekosystemnivå och i jaktlagstiftningen har vissa ekosystematiska 
perspektiv införts. Den rättsliga analysen visar emellertid att de övergripande, 
ekosystematiska målen sällan operationaliseras och att det därför finns få 
ekosystematiska materiella regler som binder myndigheter och enskilda i 
rättsordningarna.   

En rättslig reglering med en bredare målformulering är inte i sig tillräcklig för att 
säkerställa en mer holistisk och ekosystematisk tolkning och tillämpning av 
rättsreglerna.2002 Målsättningen bör även kompletteras med såväl ett bredare 
tillämpningsområde som materiella krav för genomförandet och olika former av 
genomdrivandefunktioner.2003 Genom en bred målsättning och ett brett 
tillämpningsområde tillsammans med väl utformade regler i övrigt för genomförandet, 
finns möjlighet att inkorporera krav på hänsyn till olika former av ekosystemsamband i 
beslut om jaktuttag (exempelvis om det jaktbara viltet utgör ett viktigt bytesdjur för en 
annan sårbar eller utrotningshotad art).2004 Ett utvidgat tillämpningsområde bör bland 
                                                
2000 En lagstiftning kan självfallet ha ännu snävare målsättning, såsom bevarandet av jaktbara arter (se 
exempelvis om äldre jaktlagstiftning i Sverige i kapitel 4), eller reglera arter med vissa karakteristiska (se 
exempelvis Bonnkonventionen om migrerande arter), eller särskilda artgrupper (se exempelvis norska 
lagen, lov 15. mail 1992 nr 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven). o.s.v.  
2001 Se om jaktlagstiftningens målsättning i kapitel 6. Se om motiven till behov av hänsyn till olika delar 
av den biologiska mångfalden i kapitel 1 och 2.  
2002 Se om rättslig operationalisering i kapitel 2 och 3 samt där angivna referenser.  
2003 Se diskussion om bristerna i den nuvarande nationella regleringen i kapitel 6.  
2004 En viltlagstiftning med ett bredare ekosystematiskt angreppssätt skulle kunna vara tillämplig på och 
ge skydd åt exempelvis växtarter eller marina arter m.m.  
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annat genomföras genom en bredare legaldefinition av vilt som omfattar såväl andra 
djurarter än däggdjur och fågelarter. Så gäller exempelvis för den nyzeeländska 
viltlagstiftningen som omfattar ett betydligt större antal arter än den nationella 
jaktlagstiftningen.2005 Den har också mer långtgående rättsverkningar, då skyddet till 
viss del även gäller i andra sammanhang än jakt. Detta skulle med andra ord innebära en 
utvidgning av jaktlagstiftningens tillämpningsområde i förhållande till den nu gällande, 
vilket bör vara ändamålsenligt för genomförandet av målet om bevarandet av biologisk 
mångfald.2006 Ett utökat ekosystematiskt angreppssätt kan även innebära ett behov av 
införandet av ett antal legaldefinitioner, däribland av begreppen art, underart, viltart, 
djur, växt m.m.2007   

En ekosystematisk viltreglering som syftar till att bevara den biologiska mångfalden 
skulle även behöva utformas med mekanismer som innebär rättsliga implikationer för 
enskilda även i andra sammanhang än vid jakt såsom till viss del gäller den 
nyzeeländska viltlagstiftningen. Exempelvis är skydd av marina däggdjursarter mot jakt 
otillräckligt om arterna framför allt skadas genom att utgöra bifångst vid fiske eller 
liknande.2008 Om och när adekvata skyddsregler saknas i annan lagstiftning (i detta 
exempel fiskelagstiftningen), behövs med andra ord rättsliga funktioner som säkerställer 
att skyddet ger upphov till rättsliga implikationer för alla slags aktiviteter som på ett 
betydande sätt hotar arterna (exempelvis genom förbud, restriktioner eller krav på fisket 
och dess metoder).2009 På samma sätt kan det vara motiverat att kritiska habitat för 
viltarter (särskilt sårbara, hotade eller av annan anledning skyddsvärda arter) ges direkt 
skydd mot all slags verksamhet med betydande negativ påverkan på viltarternas 
habitat.2010 Sådana regler kan med andra ord komplettera det skydd som ges genom 
områdesskyddsinstrumenten och således åtgärda de brister som uppstår till följd av i 
förväg bestämda geografiska gränser för skydd av migrerande arters habitat.2011 Givet 
att rättsordningens uppgift är att säkerställa att den samlade påverkan på den biologiska 
mångfalden inte överstiger hållbara gränser blir behovet av sådana funktioner i en 
viltreglering avhängigt av huruvida adekvata regler finns i annan lagstiftning eller 
inte.2012  

                                                
2005 Som beskrivits i kapitel 7 omfattar the Wildlife Act alla viltarter som lever i det vilda, även listade 
marina arter, inklusive ägg och ungar som hålls eller föds i fångenskap med vissa undantag angivna i 
lagstiftningen. Lagstiftningen omfattar även kräldjur, groddjur, ryggradslösa terrestra och marina arter, 
även när dessa förekommer tillfälligt i landet (inklusive nyzeeländska vatten). Se även om Endangered 
Species Act of 1973 nedan och i kapitel 2 samt där angivna referenser. 
2006 Jämför diskussionen om utvidgning från jaktbara arter till alla viltarter i kapitel 4. 
2007 Se mer om legaldefinitioner i avsnitt 8.3.2.4.   
2008 Exempelvis är en sådan koppling mellan lagstiftningarna nödvändig om fridlysning och reglering av 
uttag av fisk endast skulle kunna ske av arter som är direkta föremål för fiskeaktiviteter (exempelvis fisk 
och kräldjur).  
2009 Jämför exempelvis den ovan nämnda Wildlife Act (kapitel 8) där exempelvis skydd av marina 
däggdjursarter enligt viltlagstiftningen kan ge rättsliga följder för aktiviteter som regleras i annan 
lagstiftning (såsom fiske). Se mer nedan.  
2010 Ett sådant långtgående skydd kräver emellertid koppling till ersättningsregler, givet den nu gällande 
rättsordningen. 
2011 Bristerna ur ett mångfaldsperspektiv har analyserats i kapitel 6.  
2012 Såsom beskrivits ovan finns risk för luckor och onödiga överlappningar när regler om bevarande och 
skydd finns i olika lagstiftningar finns.  
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8.3.1.3 Rättssäkerhet och legitimitet  

En mer ekosystematisk reglering (och planering) med en bredare målsättning och ett 
bredare tillämpningsområde kan även ge upphov till icke önskvärda effekter, såsom 
konflikter med rättsäkerhetsprinciper. Ett förslag till en mer ekosystematisk 
viltlagstiftning måste därför även innehålla förslag på hur icke önskvärda implikationer 
för enskildas rättssäkerhet och rättstrygghet kan motverkas.2013 Hög förutsebarhet vad 
gäller enskildas skyldigheter i samband med jakt bör eftersträvas särskilt givet den nu 
gällande, breda legaldefinitionen av jakt samt de i vissa avseenden långtgående 
straffsanktionerna som kan följa av otillåten jakt.2014 Såsom lyfts fram tidigare, och som 
utvecklas närmare längre fram i detta kapitel, kräver en mer ekosystematisk reglering 
som tar hänsyn till dynamiken i ekosystemen adaptivitet, bland annat i utpekandet 
(listningen) och i andra kriterier för styrning av jaktuttag (såsom förändrade jakttider 
eller kvoter), vilket kan leda till sämre förutsebarhet för enskilda (i alla fall när det ej är 
bestämt i förväg hur ofta förändringar kan ske). En ekosystematisk och adaptiv 
reglering måste därför, för att inte ge upphov till rättssäkerhetsproblematik vad gäller 
enskildas jakträttigheter, utformas så att det klart och tydligt framgår, av lag, planer eller 
av beslut, att rätten till jakt (vad gäller antal, tid, rumslig skala eller annan variabel som 
fastställts i beslutet) kan förändras, exempelvis vid ny ekologisk kunskap (med andra 
ord även inom den fastställda tiden). Ett angreppssätt som ger upphov till lägre risk för 
konflikt med förutsebarhet (men också sämre förutsättningar för adaptivitet i 
regleringen än exemplet ovan) är att fastställa kortare tidsperioder för licenser och 
jakttider, utan möjligheter att ändra förutsättningarna under den fastställda tiden.2015

Risken för rättssäkerhetsproblem bör antagligen vara särskilt stor när en viltreglering 
kan ge upphov till rättsliga konsekvenser även i andra sammanhang än vid jakt. 
Problemet med rättssäkerhet för enskilda kan exempelvis uppstå om det på förhand inte 
går att förutse var behov av skyddade habitat kan komma att uppstå (problematiken kan 
antas bli särskilt stor vid stora klimatförändringar). En reglering som ger ett strikt skydd 
av arter och deras habitat, mot all slags påverkan, oavsett var och när den uppstår, skulle 
med andra ord innebära att inte enbart jakt, utan även annan aktivitet (och eventuellt 
även redan tillståndsprövade verksamheter) kan åläggas restriktioner eller förbud (med 
eller utan ersättning beroende på hur egendomsskydd och ersättningsregler 
utformas).2016 Förutom att eventuellt stå i strid med rättssäkerhetsprinciper kan ett 
system som kan innebära begränsningar efter tillstånd till en viss verksamhet givits, 
kritiseras för att vara kostnadsineffektivt, under förutsättningen att resurser hade kunnat 
investeras i andra verksamheter eller områden.2017 Ju större osäkerheten blir för enskilda 

                                                
2013 Diskussionen nedan är avgränsad till jakträttsinnehavares förutsebarhet vad gäller rätten att jaga i 
förhållande till artskyddet.  
2014 De nu gällande definitionerna har beskrivits i kapitel 6.
2015 En annan variant är att i lag eller beslut meddela en längre tid i kombination med en kortare tidsperiod 
då beslutet kan ändras. 
2016 Se exempel från ESA (och särskilt om skyddet av arters kritiska habitat) i kapitel 2 och där angivna 
referenser.  
2017 En mindre långtgående åtgärd för att minska rättssäkerhetskonflikter är därför att differentiera kraven 
mellan nya och befintliga verksamheter, genom regler för undantag från skyddssystemet för verksamheter 
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desto mindre blir förmodligen investeringsincitamenten, något som kan kritiseras ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv.  

Ett mer långtgående skyddssystem kan emellertid vara nödvändigt för bevarandet av 
biologisk mångfald, som i sin tur är en förutsättning för ekologisk hållbarhet och 
därmed rättstrygghet på lång sikt.2018 Rättssäkerhetsprinciper bör därför tillgodoses så 
långt som möjligt inom ramen för vad som är ekologiskt hållbart (att gränserna för vad 
som är en långsiktig ekologisk hållbarhet ofta kan vara svåra att bedöma är naturligtvis 
problematiskt).2019 Ett utvidgat och mer långtgående tillämpningsområde och skydd bör 
därför kombineras med funktioner som minimerar risker för konflikter med 
rättssäkerheten. När tillämpningsområdet ökar och fler arter omfattas av skyddet kan 
exempelvis närmare precisering krävas för att skyddet ska kunna ge vissa rättsliga 
implikationer.2020 Detta bör vara en särskilt nödvändig åtgärd om skyddet kan innebära 
förbud och restriktioner eller andra rättsliga konsekvenser även i andra sammanhang än 
vid jakt (såsom förbud mot fiske eller en viss fiskemetod p.g.a. dess skador på en marin 
däggdjursart som är skyddad enligt jaktlagstiftningen).2021 På samma sätt skulle krav på 
precisering genom utpekande (exempelvis genom särskild listning i bilagor) av de arter 
som har behov av skyddade habitat kunna ställas upp.2022 Alternativt, eller som ett 
komplement, kan krav på utpekande av geografiska områden och/eller typiska biotoper 
(värdefulla för djur- och/eller växtarter), som kan ge upphov restriktioner och förbud 
anges (exempelvis i en rättsligt bindande förvaltningsplan).2023  

                                                                                                                                              
som redan har tillstånd. Detta skulle med andra ord innebära att verksamheten får fortsätta om en arts 
behov av skydd av vissa habitat visar sig först efter tillstånd har meddelats. Även om sådana undantag 
kombineras med långtgående utredningskrav vid tillståndsprövning (exempelvis genom krav på samråd, 
omfattande miljökonsekvensbeskrivningar etc.) kan ett sådant angreppssätt emellertid vara 
kontraproduktivt för genomförandet av mål om bevarande av biologisk mångfald. Ett mer ändamålsenligt 
angreppssätt ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv bör istället vara att i lagstiftning eller i tillstånden ange 
tydliga rekvisit eller villkor som innebär att tillstånd får omprövas vid förändrade ekologiska 
förutsättningar eller vid ny uppkomsten av ny ekologisk kunskap. Även om en mer djuplodande analys av 
detta inte ryms i denna avhandling, eftersom detta förutsätter en genomgång av regler som inte omfattats 
av analysen i denna avhandling, kan emellertid konstateras att rättsliga funktioner för en 
ekosystembaserad och adaptiv reglering och planering av viltresurser med rättsliga implikationer även i 
andra sammanhang än vid jakt kan vara nödvändigt för genomförandet av mål om biologisk mångfald 
givet att den största påverkan på den biologiska mångfalden sker genom fragmentering av habitat. För en 
diskussion om tillstånd enligt miljöbalken och möjligheter till omprövning se istället Darpö (2011), s. 
153-164. 
2018 Se kapitel 2.  
2019 Denna slutsats bygger på antagandet om att ekologisk hållbarhet är en förutsättning för all annan 
utveckling och därmed en förutsättning för rättstrygghet på lång sikt. Se mer om detta i kapitel 1, 2 och 3.  
2020 Se igen Wildlife Act där listning krävs för skydd av marina däggdjur och ryggradslösa sötvattenarter. I 
övrigt gäller automatiskt skydd när arterna omfattas av lagstiftningen (med vissa undantag, såsom 
sötvattenväxter och sötvattenfiskar). 
2021 Som beskrivits i kapitel 7 ger den nyzeeländska viltlagstiftningen även vissa rättsliga följder i 
samband med fiske som kan skada listade marina däggdjursarter.  
2022 Som beskrivits i kapitel 7 krävs för skydd av marina arter genom Wildlife Act listning i bilaga 7A. 
Grund för listning kan vara artens sårbarhet både i Nya Zeeland och internationellt, men även behovet av 
att minimera fångst och behov av att göra insamling illegal. Listning får även ske om arten utgör 
betydande bifångst inom kommersiellt fiske eller rekreationsfiske.  
2023 Detta är en av flera anledningar till ett behov av en diskussion om hur regler om skydd och bevarande 
av biologisk mångfald kan och bör samordnas för ett mer holistiskt angreppssätt. Detta har diskuterats i 
de inledande avsnitten till detta kapitel.   
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En adaptivitet i regleringen eller planeringen bör å andra sidan bidra till att den rättsliga 
skyddsnivån och beslut om jaktuttag (eller annan påverkan) i större omfattning 
överensstämmer med det faktiska skyddsbehovet som i sin tur kan bidra till högre 
legitimitet (eftersom miljöövervakningsfunktioner måste kopplas till en adaptiv 
reglering eller planering).2024 Om icke skyddsvärda arter omfattas av skyddssystemet 
och en hög skyddsnivå och långtgående konsekvenser för enskilda inte kan motiveras 
av ekologiska skäl finns risk för låg acceptans för reglerna. Adaptivitet kan med andra 
ord bidra till högre måluppfyllelse genom ett mer adekvat beslutsfattande, men 
eventuellt även genom bättre efterlevnad av regler till följd av ökad legitimitet för 
systemet. För ökad legitimitet kan lagstiftningen även ställa krav på en viss 
deltagandeprocess som säkerställer att intressenter är delaktiga i sådana beslutsprocesser 
(exempelvis listning eller utformning av förvaltningsplaner) och därmed får en ökad 
kunskap om regleringen. 

8.3.2 Ramstyrning med hög objektiveringsgrad  

8.3.2.1 Inledning  

Som beskrivits i kapitel 3, och som framför allt diskuterats i tidigare miljörättslig 
forskning, krävs rättslig operationalisering som innebär att de övergripande målen 
omvandlas till handlingsregler för enskilda.2025 Ett första steg i den rättsliga 
operationaliseringen kan vara att bryta ned övergripande mål i mer specifika, kvalitativa 
och/eller kvantitativa, delmål. Som diskuterats tidigare är målsättningen i den nu 
gällande jaktlagstiftningen (att bevara vilda däggdjur och fågelarter) ofullständig ur ett 
mångfaldsperspektiv, eftersom det varken finns rättsligt bindande mål för den genetiska 
eller för den ekosystematiska nivån.2026 Under förutsättningen att bevarandet av 
biologisk mångfald här anses vara ett mål som ska gälla även vid jakt bör även delmål 
för den genetiska och ekosystematiska nivån diskuteras. Analysen av gällande rätt i 
kapitel 6 visar emellertid att det även finns en ofullständig operationalisering av målet 
även på artnivå, eftersom det saknas delmål och gränsvärden och även materiella 
handlingsregler som med stor grad av säkerhet styr beslutsfattandet på lägre nivåer 
innanför gränser för arternas långsiktiga livskraft (gynnsam bevarandestatus).2027

Delmålen för arternas populationsstorlekar (och antal föryngringar) har än så länge 

                                                
2024 Se igen om den nyzeeländska viltlagstiftningen i kapitel 7 med en större differentiering i det rättsliga 
skyddet till följd av listning. Systemet kräver adaptivitet. 
2025 Se teorier om rättslig operationalisering i kapitel 3 och om genomförandet av mål om biologisk 
mångfald i kapitel 5. Se även referenser i kapitel 3, särskilt Westerlund (2003), s. 87-89. 
2026 Operationalisering av mål om bevarandet av mångfald av arter och livsmiljöer finns som beskrivits 
tidigare även i annan lagstiftning än jaktlagstiftningen. Exempelvis finns olika handlingsregler om förbud 
mot handel, inrättandet av skyddade områden o.s.v.) Blad annat finns regler i miljöbalken och 
artskyddsförordningen samt i fiskelagstiftningen. Se kapitel 6.   
2027 Det senaste beslutet om licensjakt på varg är ett tydligt exempel på hur lagstiftningen kan tillåta uttag 
trots att biologiska miniminivåer för långsiktig överlevnad inte är uppfyllda.   
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endast utformats för de stora rovdjuren och har dessutom inte utformats i rättsligt 
bindande normer utan som politiska beslut som lätt kan ändras, och utan koppling till en 
gynnsam bevarandestatus. Som ett minimikrav bör gälla att delmål för 
operationalisering av ett övergripande mål om biologisk mångfald ska utformas utifrån 
vad som krävs av begreppet en gynnsam bevarandestatus.  

8.3.2.2 Rättslig operationalisering av mål för bevarandet av gen-, art- och 
ekosystemvariation   

Utöver att införa mål om bevarandet av den biologiska mångfalden i jaktlagstiftningen 
(eller tydliga krav på tillämpning av miljöbalkens mål) bör rättsligt bindande delmål 
(exempelvis explicit uttryckta i en förordning) som relaterar till genetisk-, art- och 
ekosystemvariation införas.2028 Införandet av rättsligt bindande delmål kan vara särskilt 
nödvändigt när det gäller genomförandet av ett övergripande mål som är komplext och 
svårdefinierat, eftersom det minskar tolkningsutrymmet och därmed risken för godtycke 
liksom fragmenterade och icke ändamålsenliga regelutformningar och 
rättstillämpningar.2029 Delmålsformuleringar kan med andra ord bidra till högre grad av 
vägledning vid tolkning och tillämpningen av reglerna. Såsom vid formuleringen av 
övergripande mål bör även här diskuteras hur preciserade delmålen bör vara.2030 Alltför 
allmänt hållna delmålsformuleringar riskerar att ge alltför lite vägledning och det finns 
risk att delmålen inte får någon faktisk betydelse.2031 Ju större precision desto större 
möjlighet att målen faktiskt får betydelse vid beslut om jakt och desto större möjlighet 
till enhetlighet i beslutsfattandet och således större likabehandling av enskilda.  

I kombination med själva avvägningen mellan precision å ena sidan och flexibilitet i 
beslutsfattandet å andra sidan, bör behovet av möjligheter till omformuleringar av 
delmålen vägas in (och därmed nivån för delmålsformuleringarna).2032 Att ange mer 
konkreta delmål i lag innebär å ena sidan en tydligare hierarkisk styrning och kan därför 
vara nödvändig för ett mer säkert genomförande av det övergripande målet (givetvis 
under förutsättning att det även finns andra mekanismer som innebär att de faktiskt 

                                                
2028 Med rättsligt bindande avses här bindande för myndigheter.  
2029 Som beskrivits ovan samt i kapitel 3 riskerar allmänt hållna mål även att ge upphov till skiljaktiga, 
och även kontraproduktiva, tolkningar och tillämpningar av bestämmelserna. Detta gäller givetvis även på 
delmålsnivå. Se mer om detta ovan, samt i Michanek och Zetterberg (2004), s. 47-48. Se även om 
problematiken i Nya Zeeland med genomförandet av mål om bevarande av biologisk mångfald genom 
regionala planer när konkretisering av målet saknas i såväl lag som de nationella policydokumenten i 
kapitel 7. 
2030 Olika nivåer med olika grader av preciseringar kan även vara lämpligt (se nedan).  
2031 Ju mer precisa målformuleringarna är desto mindre blir tolkningsutrymmet. Bestämmandet av delmål 
är med andra ord ett sätt att motverka att en alltför generell målformulering (i detta fall bevarandet av 
biologisk mångfald) inte genomförs effektivt i rättstillämpningen. Se ovan samt särskilt kapitel 3 om mål- 
och ramstyrning och riskerna med alltför allmänna målformuleringar.   
2032 Detta hänger naturligtvis ihop. Ju mer generella och allmänna delmål som anges mindre behov av 
revideringar och därmed finns förutsättningar för att ange målen i högre normgivningsnivåer som inte lika 
lätt kan ändras. 
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genomförs i följdreglering och rättstillämpning).2033 Fastställandet av delmål i lägre 
normgivningsnivåer, såsom i underliggande förordningar eller föreskrifter, innebär å 
andra sidan att omformuleringar av delmål enklare kan genomföras (vilket i sin tur 
innebär att mer konkreta delmål kan motiveras även om den ekologiska kunskapen är 
begränsad eller komplexiteten hög). Omvänt kan alltså argumenteras att ju mer 
allmängiltiga och beständiga huvudmålen kan förväntas vara desto större motiv att 
införa konkreta delmål i lag. 

En komplex verklighet med många olika förutsättningar i olika områden kan därför 
innebära att delmål behöver utformas i flera olika nivåer med olika grad av 
konkretisering. En utgångspunkt för delmålsoperationalisering bör vara att ju längre ned 
i normgivningen målen formuleras, desto mer konkreta bör de vara. Det kan då bli 
aktuellt att ange såväl kvalitativa som kvantitativa delmål.2034 Det är då även nödvändigt 
att det framgår vem som har ansvaret för delmålsformuleringarna på de olika nivåerna, 
samt hur och när sådana senast ska vara fastställda.2035 När delmål anges på flera 
rättsliga nivåer, i mer allmänna och kvalitativa termer på högre nivåer och i mer 
specifika och/eller kvantitativa på lägre nivåer (exempelvis i föreskrifter eller i planer) 
skapas styrande ramar uppifrån som lämnar utrymme för anpassningar på regionala, 
lokala eller andra administrativa nivåer.2036 Ett sådant angreppssätt kan vara särskilt 
nödvändigt när det gäller reglering av viltresurser som utgör komponenter av komplexa 
och dynamiska ekosystem, för vilka ofullständig kunskap vanligen föreligger.2037  2038

                                                
2033 Eller annorlunda uttryckt att underliggande författningar och planer överensstämmer med övre nivåer. 
Se om detta i kapitel 3.  
2034 Exempelvis kan mer allmänt och kvalitativt formulerade delmål (såsom upprätthållandet av viktiga 
ekosystemfunktioner, strukturer eller processer) anges i lag och mer specificerade delmål (såsom ett visst 
antal trofiska nivåer eller antal individer inom en population) på lägre nivåer. Se fler exempel nedan.  
2035 Det är med andra ord viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter, såsom 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det bör även vara möjligt att överlämna formuleringen av 
viltförvaltningsmål i planer till viltförvaltningsdelegationer, samverkansråd, älgförvaltningsgruppen eller 
liknande regionala sammansättningar. När det gäller lokala planer bör på motsvarande sätt formuleringen 
av målen kunna överlämnas till lokala sammansättningar exempelvis inom älgskötselområden, 
viltvårdsområden o.s.v. Se en beskrivning av den nu gällande ansvarsfördelning i kapitel 6.  
2036 En grundregel bör som sagt vara att målen blir mer konkreta ju längre ner i den rättsliga hierarkin de 
fastställs. Ju mer konkreta de är, desto lättare bör de också vara för beslutsfattande myndigheter att 
omvandla målen till materiella handlingsregler tillämpbara för enskilda, såsom lämpliga jaktuttag genom 
besluta om kvoter, jakttider m.m. Se om teorier om rättslig operationalisering av miljömål i kapitel 3, 
särskilt avsnitt 3.3.  
2037 Återigen bör emellertid även nämnas att den nivå där delmålen bör formuleras även måste bedömas 
utifrån vad som är rättstekniskt möjligt i förhållande till expertis, sakkompetens m.m. 
Delmålsformuleringar kan vara svåra att genomföra på lägre nivåer där relevant kompetens eventuellt 
saknas (exempelvis på kommunnivå).  
2038 Om systematiska och rättsligt bindande strategiska planer för viltförvaltningen utformas på den 
nationella nivån skulle delmål även kunna införas i en sådan. Givet att viltförvaltningsplaner (i form av 
genomförandeplaner) kan antas gälla för vissa arter eller områden bör målformuleringarna i dessa planer 
vara än mer konkreta än de delmål som diskuteras här. Det skulle därmed kunna utgöra ytterligare ett steg 
i den rättsliga operationaliseringen av det övergripande målet. Detta är även en förutsättning för att 
åstadkomma adaptivitet i planeringen (ju mer konkreta mål, desto större möjlighet att utvärdera 
måluppfyllelsen). Målformuleringar i viltförvaltningsplaner diskuteras nedan. 
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Förutom att utgöra ett nödvändigt led i en rättslig operationalisering av övergripande 
mål kan formuleringen av delmål som gäller generellt, exempelvis delmål på nationell 
nivå, även bidra till samordning mellan olika påverkansfaktorer (såsom jakt och 
skogsbruk), givet att målen görs rättsligt bindande för alla beslutsfattande myndigheter 
som tar beslut om naturresursanvändning (de bör med andra ord gälla över alla 
sektorer).2039 Det kan därmed vara lämpligt att delmål för bevarandet av biologisk 
mångfald införs i miljöbalken med tydliga krav i sektorlagstiftningarna att målen även 
är bindande för normgivning och rättstillämpning under dessa (exempelvis 
jaktlagstiftningen och skogsvårdslagstiftningen).  

Givet att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus är ett krav när det gäller arter 
skyddade enligt EU-rätten måste delmålen ha tydliga kopplingar till definitionen av en 
gynnsam bevarandestatus för arter (och för livsmiljöer även om detta inte diskuteras 
här).2040 Eftersom definitionen av en gynnsam bevarandestatus inte fångar upp alla delar 
av den biologiska mångfaldens komponenter (inte ens sammantaget med definitionen av 
livsmiljöer) bör emellertid ytterligare delmål formuleras. Exempelvis kan delmål ange 
att fördelningen av arter inom ett ekosystem ska vara jämn eller att en population ska ha 
en viss sammansättning, att arters reproduktionsförmåga ska vara hög eller att minst ett 
antal reproducerande individer inom en population ska finnas, att arters genetiska 
variation ska vara hög eller minst en viss nivå, att arters utbredningsområden ska vara 
gynnsamma eller av minst en viss storlek o.s.v.2041 När olika delmål formuleras bör 
vidare motstridiga delmål undvikas eller vägledande principer för hur eventuella 
konflikter mellan delmål på samma nivåer ska hanteras i rättstillämpningen.2042 Som 
beskrivits ovan måste dock mål på lägre nivåer ligga inom ramen för de mål som har 
slagit fast på högre nivåer för att det övergripande målet ska kunna rättsligt säkerställas.  

                                                
2039 Se ovan för en diskussion om behov av integrerat beslutsfattande.  
2040 Observera dock att det inte finns explicita krav på införandet av delmål för bevarandet av arterna i 
något av naturskyddsdirektiven. Däremot ska förpliktelserna genomföras genom rättsligt bindande 
åtgärder och under förutsättningen att delmålen utgör en åtgärd för införa EU-rätten ska tydliga 
kopplingar till begreppet gynnsam bevarandestatus alltså införas. Andra metoder med rättsligt bindande 
verkan för genomförandet kan emellertid väljas. Se mer om användning av miniminivåer samt 
förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt i kapitel 6.   
2041 Delmål kan således ange krav på viss artstruktur och sammansättning i populationen (kriterier under 
detta delmål kan exempelvis vara antalet, storleks-, ålder-, köns- och artsammansättning m.m.). En 
förenklad bedömning kan göras genom att mäta dessa faktorer i uttaget snarare än i populationen. I detta 
fall blir utvärderingen av måluppfyllelsen en jämförelse mellan exempelvis det sammanlagda uttaget som 
sker under olika jaktår. Delmål som relaterar till ekosystemnivån kan exempelvis ange en 
minimiarealgräns eller ett att bevarandet av vissa biotoper som utgör kritiska habitat ska bevaras (vilket 
exempelvis kan vägleda beslutsfattandet avseende införandet av jaktfria zoner eller dyl.). Förslagen 
bygger på de ekologiska utgångspunkter som beskrivits i kapitel 2. 
2042 Som nämnts i kapitel 2 kan åtgärder för bevarandet på en nivå av den biologiska mångfalden leda till 
sämre förutsättningar för bevarande på en annan nivå.  
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8.3.2.3 Regler för ökad objektiveringsgrad med bibehållen flexibilitet  

Ett nästa steg i den rättsliga operationaliseringen kan vara att precisera antagna delmål i 
olika former av miljöregler. Exempelvis kan som beskrivits i kapitel 3 ekologiska och 
rättsliga standarder eller kvantitativa miljögränsregler (d.v.s. miljökvalitetsnormer) 
utformas med syfte att tydligare ange gränserna (kvalitativt eller kvantitativt) för den 
biologiska mångfaldens långsiktiga hållbarhet.2043 Givet att bevarandet av den 
biologiska mångfalden kan kräva en flexibilitet i rättstillämpningen som innebär att 
beslutsfattandet kan anpassas efter ekosystemens komplexiteter och dynamik ska här 
framför allt sådana miljöregler som ger utrymme för viss flexibilitet i beslutsfattandet 
diskuteras (oförutsebara ekosystematiska förändringar kan leda till att alltför precisa 
formuleringar snabbt blir inaktuella).2044 Såsom beskrivits i kapitel 3 kan olika former 
av rättsliga standarder användas i detta syfte. 2045  

Det finns en mängd exempel på ekologiska standarder i den gällande rättsordningen, 
bland annat i miljöbalken och i jaktförordningen. Exempelvis kan nämnas det tidigare 
beskrivna kravet på upprätthållandet av en ”gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde”,2046 kravet att bevara ”goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet”2047 och att områden som behövs för att skydda ”värdefulla 
naturmiljöer” får förklaras som naturreservat.2048 Att öka användningen av denna form 
av miljöregler kan vara ett sätt att bidra till den rättsliga operationaliseringen av de 
delmål för bevarandet av den biologiska mångfalden på alla nivåer som diskuterats 
ovan.2049 Det kan med andra ord vara ändamålsenligt att i en rättslig reglering av jakt 
införa olika former av ekologiska standarder även avseende den genetiska och den 
ekosystematiska nivån (men även i större utsträckning när det gäller artnivån). 
Exempelvis kan krav på upprätthållandet av ”värdefulla ekosystematiska strukturer och 
processer” anges eller att särskild hänsyn ska tas till ”interagerande arter” vid 
beslutsfattandet om jaktuttag eller att jakt inte ska bedrivas under ”särskilt känsliga 

                                                
2043 Ett krav på att säkerställa exempelvis att en gynnsam bevarandestatus upprätthålls, eller inte 
äventyras, ses här som en kvalitativ gräns. Ett exempel på en kvantitativ gräns är att en viss arts 
population inte får understiga ett visst antal individer. 
2044 En rättslig standard kan avspegla ett ekologiskt tillstånd som ska uppnås eller undvikas utan att 
precisera exakta gränsvärden. I jämförelse med miljökvalitetsnormer är standarder med andra ord mer 
oprecisa och mer låggradigt objektiverade. De kan emellertid fortfarande vara rättsligt bindande och 
utgöra en grund för bedömning av måluppfyllelse.  
2045 Såsom nämnts i kapitel 1 hade en analys av möjligheterna att utfärda rättsligt bindande ekologiska 
miljökvalitetsnormer under miljöbalken kunnat bidra ytterligare till diskussionen i detta kapitel. Det hade 
även varit intressant att analysera huruvida utformandet av ekologiska miljökvalitetsnormer hade kunnat 
vara ett lämpligt angreppssätt att genomföra de EU-rättsliga naturskyddsdirektivens förpliktelser i den 
nationella rättsordningen och om detta i så fall hade kunnat omfattas av 5 kap. 2 § 1 st. 4 p. MB (”de krav 
i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen”). I detta syfte 
hade även en jämförelse med ramvattendirektivet och den svenska implementeringen av detta varit 
erforderlig. Denna analys skulle emellertid ha blivit för tids- och utrymmeskrävande och uppgiften har 
därför avgränsats bort. Detta är emellertid en forskningsuppgift som jag avser utföra efter färdigställandet 
av avhandlingen.   
2046 I jaktsammanhang anges kravet exempelvis i 23a § JF.  
2047 7 kap. 13 § MB.  
2048 7 kap. 4 § 2 st. MB. 
2049 Se mer om teorierna bakom denna hypotes i kapitel 3 samt där angivna referenser.  
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perioder”.2050 Tydligare kopplingar till arters habitat kan även vara nödvändiga och det 
kan därför finnas anledning att ange förbud eller restriktion på jakt i områden med 
”viktiga reproduktions- eller rastplatser” för exempelvis ”skyddsvärda eller särskilt 
känsliga arter.2051  

Såsom beskrivits i kapitel 3 kan standarder även i större utsträckning relatera till 
aktiviteten. Där togs lokaliseringskravet i miljöbalken upp som ett exempel.2052 Även en 
jaktreglering kan innehålla liknande krav, exempelvis att den ”mest lämpliga platsen ur 
naturvårds- eller viltvårdssynpunkt” ska väljas eller liknande. Detta innebär med andra 
ord ett mer generellt gällande krav, men även ett mer flexibelt angreppssätt, än det ovan 
angivna exemplet om reproduktions- och rastplatser.2053 Regeln minimerar samtidigt 
den negativa påverkan av jakten.2054 Kravet kan även såsom miljöbalkens regel vara 
avgränsat på så sätt att ändamålet med aktiviteten (d.v.s. jakt) fortfarande ska kunna 
genomföras (vilket naturligtvis kan begränsa antalet lämpliga platser).2055 Andra regler, 
exempelvis förbud, bör då komplettera regeln och täcka upp sådana situationer när det 
kan vara nödvändigt att helt förbjuda jakt inom ett visst område.2056  

De ovan diskuterade standarderna kan vara ett angreppssätt att reglera komplexa och 
dynamiska ekosystem. Under förutsättningen att regelverket kompletteras med ett 
adaptivt förvaltningssystem ökar möjligheterna till ett förbättrat kunskapsunderlag och 
mer precisa regler kan utformas i framtiden. Angreppssättet kan därför ses som ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att öka styrningsgraden till dess att mer säker och 
fullständig kunskap erhålls. Det är vidare nödvändigt att dessa regler kompletteras med 
                                                
2050 Se även kapitel 6 om perioder då arterna måste skyddas från jakt eller andra avsiktliga handlingar.  
2051 Såsom beskrivits i kapitel 6 gäller att förbud mot att skada eller förstöra parnings- eller rastplatser för 
arter skyddade enligt habitatdirektivet ska finnas i den nationella rättsordningen för att EU-rätten ska vara 
implementerad. Motsvarande förbud i svensk rätt gäller endast för arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen (förbudet finns inte i jaktlagstiftningen och gäller därmed inte generellt för alla 
viltarter). Det har vidare kommit förslag på revideringar av den nuvarande artskyddsförordningen som 
innebär att detta förbud i fortsättningen inte kommer att omfatta fågelarter (Naturvårdsverket, Dnr 104-
1326-10 Nv). Skyddet för fågelarter kommer med andra ord att försvagas betydligt. Detta är särskilt 
allvarligt då fragmentering av habitat ofta anges vara den största negativa påverkan och det största hotet 
mot bevarandet av många fågelarter (se kapitel 2). Förslaget har också kritiserats av bland annat Juridiska 
fakulteten i Uppsala som anser att en utredning om vilka arter som behöver ett sådant skydd bör utföras 
och därefter ge övriga fågelarter det mindre långtgående skyddet som förslås. Det uttrycks vidare i 
yttrandet att bedömningen av artskyddets styrka bör bedömas utifrån miljöbalkens mål att bevara den 
biologiska mångfalden i Sverige. Se JURFAK 2011/22 (2011-06-08). Se vidare kapitel 6 för vilka 
rättsliga krav som för närvarande gäller för skydd av sådana platser när det gäller arter skyddade enligt 
habitatdirektivet samt nationellt skyddade arter enligt artskyddsförordningen.  
2052 Se 2 kap. 6 § MB och Michanek och Zetterberg (2008), s. 137-140. Ett annat exempel på en sådan 
standard är kravet på att verksamhetsutövare för yrkesmässig verksamhet ska använda ”bästa möjliga 
teknik” i miljöbalken, som emellertid är mindre relevant i detta sammanhang. Regeln finns i 2 kap. 3 § 1 
st. MB och beskrivs i Michanek och Zetterberg (2008), s. 128-130 och diskuteras även i Westerlund 
(2003), s. 157-161. 
2053 Förarbeten eller andra vägledande dokument kan vidare ange vilka faktorer som bör ligga till grund 
för en bedömning av vad som kan anses vara en lämplig plats ur naturvårds- eller viltvårdssynpunkt. 
2054 Se kort om minimeringsregler i kapitel 3. För en mer utförlig beskrivning se Westerlund (2003), s. 
162-167. 
2055 2 kap. 6 § 1 st. MB.  
2056 Detta kan exempelvis genomföras genom listning av jaktfria zoner i exempelvis en bilaga till 
jaktförordningen.  
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andra mer precisa och styrande regler, såsom regler om förbud och olika former av 
restriktioner, särskilt i de fall det föreligger risk för irreversibla skador på den 
biologiska mångfalden. Att enbart ange ett krav på att ”särskild hänsyn ska tas till arters 
bevarandestatus” är exempelvis otillräckligt eftersom ett sådant krav inte med säkerhet 
innebär att jakt som kan leda till att arter utrotas inte vidtas. En sådan standard måste 
således kompletteras med förbud som exempelvis anger att jakt på arter med en 
”ogynnsam bevarandestatus” eller liknande inte får vidtas. De standarder som har 
diskuteras här kan således betraktas som allmänna hänsynsregler som bör gälla generellt 
för alla som bedriver jakt (och som behöver kompletteras med ytterligare regler).  

8.3.2.4 Ekologiska och rättsliga begrepp och behovet av legaldefinitioner   

Till skillnad från den nyzeeländska och EU-rättsliga lagstiftningen använder svensk 
lagstiftning, däribland jakt- och miljölagstiftningarna, sällan legaldefinitioner för att öka 
styrningsgraden, utan bygger istället på synen att lagtext i förening med andra 
(vägledande) rättskällor ska vara tillräckliga för tolkning av reglerna.2057 Vad som avses 
med ett begrepp är emellertid långt ifrån alltid lätt att klargöra.2058 Detta gäller inte 
minst ekologiska begrepp. Dessutom kan skillnader föreligga i vad som avses med ett 
begrepp i dagligt tal och vad som bör vara ändamålsenligt i ett rättsligt sammanhang 
(detta var bland annat anledning till införandet av definitionen av jakt).2059 Därmed kan 
legaldefinitioner bidra till en mer enhetlig och rättsäker tillämpningn. Att 
legaldefinitioner kan behöva förändras vid ny kunskap följer dock av behovet av 
flexibilitet i lagstiftningens utformning i förhållandet till miljömålet. En sådan 
adaptivitet bör emellertid anses ge större rättsäkerhet än den befintliga 
lagstiftningstekniken, utan i stort sett några tydliga definitioner i lag. Nödvändigheten 
av legaldefinitioner har också framhållits i Westerlunds förslag till en generisk 
miljöbalk, där han uttrycker, i samband med användandet av legaldefinitioner i den nya 
miljöbalken: 

”Att termerna ges särskilda betydelser i lagstiftning är nödvändigt av 
instrumentella skäl. Ett lagverk som GML ska fungera på vissa sätt 
och har vissa ändamål. Den tänkta funktionen samt ändamålen – inget 
annat – måste bestämma lagens konstruktion. Lagen är ett språkligt 

                                                
2057 Med legaldefinition åsyftas en rättsligt bindande definition stipulerad i lagtext. Som beskrivits i 
kapitel 7 är denna lagstiftningsteknik vanlig i den nyzeeländska rättsordningen. Exempelvis innehåller 
viltlagstiftningen innehåller utöver en definition av viltart och jakt ett flertal legaldefinitioner, av bland 
annat djur, fågel, tamdjur, marin art, hotad art, jaktsäsong, tillstånd, licens, förvaltningsplan o.s.v. 
Definitionerna är med andra ord såväl biologiska som administrativa och kan vara generella (exempelvis 
viltart) eller stipuleras genom listning (exempelvis hotad eller jaktbar art).  
2058 Ett exempel på brist på tydliga legaldefinitioner, gäller begreppen licensjakt eller skyddsjakt (även om 
grunderna (syftet) med skyddsjakt framgår av lag). Begreppen används inte heller i EU-rätten.  Se även 
om Naturvårdsverket förslag om införandet begreppet förvaltningsjakt inför senaste ändringarna i 
rovdjursregleringen i prop. 2008/09:210, s. 46.  
2059 Se särskilt kapitel 4.  



343

verktyg, och lagspråket kan liknas vid ett programspråk. Språkets 
avsedda mening måste framgå klart för dem, vilkas handlande språket 
avser att styra. Detta gäller inte bara domare när de sitter i domstol, 
utan också naturligtvis myndigheter och alla enskilda, vilkas 
handlande eller rättigheter och skyldigheter, etc. lagen är ämnad att 
påverka och styra.”2060

Utöver målgenomförandeargument är dessutom användningen av legaldefinitioner 
motiverad utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. Som beskrevs i kapitel 6 ställer EU-rätten 
krav på att medlemsstater införlivar de begrepp som anges i direktiven på ett sådant sätt 
att de tolkas och tillämpas på ett korrekt och enhetligts sätt (så att direktivets regler 
tillämpas fullt ut och målsättningen nås).2061 Även om en ordagrann implementering av 
direktivtext inte alltid är nödvändig (och inte heller alltid tillräcklig), krävs enligt 
domstolens praxis ett särskilt tydligt genomförande av naturskyddsdirektiven och de 
begrepp och koncept som där anges. Givet att naturskyddsdirektiven innehåller en del 
legaldefinitioner och att direktiv ska implementeras fullt ut i den nationella 
lagstiftningen, bör dessa legaldefinitioner införas i den nationella rättsordningen. 
Sammanfattningsvis, finns ett behov av att se över och genomföra en mer adekvat och 
systematisk begreppsanvändning som även är i överensstämmelse med EU-rätten. 
Nedan ges några exempel på såväl administrativa och ekologiska definitioner.  

Analysen av den nyzeeländska rättsordningen liksom analysen av EU-direktiven visar 
att legaldefinitioner kan vara en viktig del i lagstiftningstekniken på miljöområdet. När 
det gäller rättsliga regleringar där det övergripande syftet är att bevara biologisk 
mångfald och uppnå en ekologiskt hållbar rättstillämpning, något som är mycket 
komplext, är det som diskuterats i ett flertal sammanhang i denna avhandling, 
nödvändigt med regler som kan öka styrningsgraden samtidigt som flexibilitet bibehålls. 
Användning av legaldefinitioner kan klargöra komplexa ekologiska begrepp och 
därmed även tydliggöra lagstiftarens syften. Såsom uttrycktes ovan anses dessutom en 
korrekt begreppsanvändning vara särskilt nödvändig när det gäller den rättsliga 
implementeringen av EU:s naturskyddsdirektiv.2062 I detta avseende kan 
legaldefinitioner utgöra en viktig del, särskilt om den rättsliga styrningen framför allt 
sker genom målformuleringar och rättsliga standards när säkra gränser för den 
ekologiska hållbarheten inte kan fastställas. Sådana definitioner bör särskilt fokusera på 
begrepp som inte vanligen förekommer i rättsliga sammanhang eller som inte används 
eller har annan betydelse i vardagligt språkbruk (förutom de begrepp som förekommer i 
naturskyddsdirektiven). Det bör bland annat handla om att införa adekvata definitioner 
av bland annat begreppen biologisk mångfald, ekosystem, habitat (motsvarande 

                                                
2060 Westerlund (2009b), s. 7.   
2061 Som beskrevs i kapitel 6 finns ett flertal rättsfall där EU-domstolen inte godkänner modifiering av 
begreppens innebörd. Se särskilt C–206/88 och C–207/88, G. Vessoso och G. Zanetti, ECR s. 1461, C–
75/01, Kommissionen mot Luxemburg, ECR s. 1585, p. 28, C–6/04, Kommissionen mot Storbritannien, 
ECR s. 9017, p. 25-26, C–98/03, Kommissionen mot Tyskland, ECR s. 53, p. 59-60 och C–6/04, 
Kommissionen mot Storbritannien, ECR s. 9017, p. 79. 
2062 Se kapitel 6 och de hänvisningar till rättspraxis som anges där.  
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livsmiljö), biotop (motsvarande naturtyp) ekosystemintegritet (eller hälsa), 
utbredningsområde, gynnsam bevarandestatus, population (motsvarande stam eller 
bestånd), art, främmande art, främmande invasiv art, vilda djur, tamdjur, organism, gen 
(genetiskt material, variation eller liknande), reproduktionskapacitet, rast- och 
parningsplats (motsvarande vilo- och fortplantningsområden), hotad och sårbar art, 
introducera, inplantera o.s.v.2063  

Ett mindre styrande men mer dynamiskt angreppssätt är att i lag ange att definitionen 
bestäms av andra källor som i sin tur ger tydliga definitioner, exempelvis vedertagen 
ekologisk eller biologisk vetenskaplig kunskap. Enligt Lag om bevarande av natur, 
landskap och biologisk mångfald i Norge anges bland annat att definitionen av art ska 
bestämmas ”efter biologiska kriterier bestämda grupper av levande organismer”.2064

Detta är med andra ord en dynamisk definition eftersom vad som avses med art rättsligt 
förändras då de biologiska kunskaperna om artbegreppet förändras.2065 Ju mer osäker 
kunskapen är desto större anledning finns att använda den senare tekniken (eftersom 
ändring av legaldefinitioner kräver ändringar i lag eller annan författning). Att 
överlämna till beslutsfattarna att avgöra vad som är vedertagen ekologisk kunskap kan 
emellertid vara problematiskt eftersom det kan finnas olika inriktningar inom det 
vetenskapliga området och därmed också risk för olika bedömningar i lika fall. En sådan 
rättsillämpning är inte önskvärd med hänsyn till enskildas intresse och rätt till 
likabehandling och förutsebarhet. Så långt som möjligt bör därför legaldefinitioner 
utformas så precist som möjligt (särskilt när det gäller begrepp som inte är vanliga inom 
rättsliga sammanhang eller i vardagligt språkbruk). För att minimera riskerna för 
långsamma förändringar av legaldefinitioner kan övervägas om legaldefinitioner bör 
anges i en förordning, föreskrifter eller i planer snarare än i lag. Sammanfattningsvis 
kan, ändamålsenliga legaldefinitioner av viktiga ekologiska begrepp bidra till ett mer 
ekosystematiskt angreppssätt i beslutsfattandet och ett mer säkert genomförande av 
miljömålet, givet att de införs på ett ändamålsenligt sätt, utgår från adekvat ekologisk 
och biologisk kunskap och anpassas när ny kunskap erhålls.2066

                                                
2063 Se exempelvis det tidigare nämnde habitatdirektivet, de nyzeeländska lagstiftningarna beskrivna i 
kapitel 6 och 7. Se även den relativt nyligen antagna norska mångfaldslagen (se mer nedan). Se 
förarbetena NOU 2004:28, s. 66-74, 576-578, 371-373. Se även Backer (2010), s. 54-65. 
2064 Se 3 §. 
2065 Se om artbegreppet och de olika tolkningarna av vad som avses med en art i kapitel 2.  
2066 Dessutom underlättas prövning och övervakning med adekvata definitioner.  Se mer om detta nedan.  
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8.4  Genomförandeplanering för bevarandet av biologisk 
mångfald   

8.4.1 Inledning  

Det saknas som visats i kapitel 6 ett rättsligt bindande planeringssystem för 
genomförandet av bevarandet av den biologiska mångfalden i samband med jakt. Givet 
att planering som rättslig metod kan vara ett ändamålsenligt angreppssätt för att 
genomföra komplexa och dynamiska miljömål, särskilt genom att hantera icke-linjära 
samband och ofullständig kunskap, och därmed genomföra ett materiellt rättsläge som 
överensstämmer med de uppsatta målen, föreslås att ett sådant system utformas.2067 Det 
föreslås vidare ett detta planeringssystem utformas för att genomföra EU-rättens 
förpliktelser, bland annat för att säkerställa ett korrekt införlivande och en korrekt 
tillämpning av direktivens strikta skydd av arter.2068 För att planeringssystemet ska bli 
ändamålsenligt krävs emellertid att det innehåller särskilda funktioner.2069 I dettta 
avsnitt, avsnitt 8.4, diskuteras nödvändiga med andra ord funktioner med utgångspunkt i 
den andra övergripande beståndsdelen i ett ändamålsenligt rättssystem, nämligen 
genomförande. Den sista beståndsdelen i det rättsliga systemet, återkoppling, diskuteras 
i avsnitt 8.5. 

8.4.2 Flernivåplanering   

8.4.2.1 Inledning 

I kapitel 3 lyftes fram att ansvaret för utformningen av planer bör formuleras som ett 
rättsligt bindande krav och att detta ansvar måste åläggas en aktör (exempelvis 

                                                
2067 Se om de teoretiska utgångspunkterna bakom detta förslag i kapitel. Se även Westerlund (2009b), s. 
55 samt Christensen (2000), s. 87. 
2068 I Kommissionens kritik mot den svenska vargjakten tas även upp bristen på antagandet och 
genomförandet av en förvaltningsplan för varg. Se exempelvis, Formell underrättelse, s. 9 och Motiverat 
yttrande, s. 13 samt pressmeddelande den 16 juni 2011 på Kommissionens hemsida. Att 
förvaltningsplaner kan vara ett lämpligt angreppssätt för att genomföra EU-rätten anser vidare 
Kommissionen i sin guide till habitatdirektivets strikta skydd av djurarter, Kommissionen (2007). 
Kommissionen tar upp åtgärdsprogram för lodjur i Lettland som en lämplig åtgärd för att säkerställa 
genomförandet av habitatdirektivet förpliktelser i samband med jakt som ett undantag från det strikta 
skyddssystemet enligt artikel 16(1)(e). Åtgärdsprogrammet innehåller såväl mål, krav och begränsningar 
av jakt och har införts i den nationella lagstiftningen, som har anpassats efter åtgärdsprogrammet. Det kan 
därmed jämföras med det som här diskuteras under begreppet viltförvaltningsplaner (eller s.k. 
genomförandeplaner). Se Kommissionen (2007), s. 56.  
2069 De teoretiska utgångspunkterna för vilka funktioner i ett rättsligt planeringssystem som kan anses 
ändamålsenliga har beskrivits i kapitel 3, se särskilt avsnitt 3.3.3, 3.3.4 och 3.3.5.     
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Naturvårdsverket eller annan myndighet). I analysen av den nyzeeländska 
planregleringen framgår vidare att ett systematiskt plansystem kan involvera aktörer på 
flera nivåer, från central till lokal. Tidigare har också uttryckts att det här, eftersom 
ekosystem ofta är komplexa och dynamiska och att utrymme för variationer därmed är 
nödvändiga, förespråkas en decentralisering till ”lägsta lämpliga nivå”, där lämpligheten 
bedöms med utgångspunkt i ekologiska kriterier.2070 Vidare har tydliggjorts att det ur ett 
rättsligt genomförandeperspektiv är nödvändigt att säkerställa att decentraliseringen 
sker inom ramar som har fastställts på högre nivåer.2071 I RMA finns ett antal explicita 
krav som syftar till att säkerställa att planutformningen på lägre nivåer är i 
överensstämmelse med högre nivåer. Analysen av RMA visar också att vägledning, 
utöver lagstadgade målsättningar och rättsligt bindande ramregler, på den nationella 
nivån är viktig för att åstadkomma en sådan överensstämmelse och ett 
målgenomförande.2072 I denna avhandling förespråkas därför en centralstyrning som ger 
utrymme för regionala och lokala variationer, när så kan anses nödvändig med hänsyn 
till varierande ekologiska förutsättningar, i kombination med vägledande målsättningar 
och riktlinjer (exempelvis genom utformning av strategiska planer). Givet att variationer 
i ekosystemen är motivet till ett decentraliserat beslutsfattande finns anledning att 
diskutera hur ekologiska faktorer kan utgöra grunden för bestämmandet av 
ansvarsfördelningen. I nästa avsnitt ges några förslag.  

8.4.2.2 Ansvarsfördelning med utgångspunkt i ekologiska kriterier   

Beslut om planer och planregler (eller annat beslutsfattande) om jakt och andra 
viltvårds- och förvaltningsåtgärder kan och bör som sagt tas på olika nivåer inom det 
rättsliga plansystemet (eller regleringen) beroende på vad som ska regleras. Som 
analysen i kapitel 6 visar bestäms beslutsnivån (avseende jakt) oftast utifrån politiska 
eller administrativa utgångspunkter (exempelvis fastighetsgränser och länsgränser).2073

Den nationella jaktlagstiftningen innehåller emellertid vissa ekosystembaserade 
angreppssätt, bland annat genom möjligheter till inrättandet av viltvårdsområden utifrån 
viltvårdens förutsättningar och älgförvaltningsområden med utgångspunkten att de ska 

                                                
2070 Såsom beskrivits i kapitel 3 har central, toppstyrd, reglering i allt större omfattning kritiserats, bland 
annat p.g.a. bristande flexibilitet i förhållande till ekologiska förändringar. Exempelvis kan, som nämnts 
tidigare problemet med listning av arter i EU-direktiven, kritiseras för att vara alltför stelbent för att 
åstadkomma såväl ett ändamålsenligt skydd som legitimitet för reglerna. Bristen på legitimitet kan vidare 
urholka skyddet om det innebär att reglerna inte efterföljs. Ökad decentralisering argumenteras ofta vara 
mer ändamålsenlig för hållbar förvaltning och mer demokratiskt och har även under senare år 
uppmärksammats politiskt och rättsligt, däribland i diskussionerna inför den nya rovdjursförvaltningen. 
Se exempelvis SOU 2007:89 och prop. 2008/06:210. Se även kapitel 5 om ekosystemansatsen principer.  
2071 Beslutsfattandet på lägre nivåer måste med andra ord vara i överensstämmelse med vad som har 
bestämts på högre nivåer. 
2072 Bristen på rättsligt bindande krav på utformandet av nationella policies har inneburit alltför stora 
tolkningsutrymmen som i sin tur inneburit att lagstiftningens målsättning i många fall inte genomförts. 
2073 Som där beskrevs finns emellertid vissa ekosystematiska perspektiv i bildandet av vissa former av 
viltförvaltningsområden. Se om detta i kapitel 6.  
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inrymma en egen älgpopulation.2074 Ekosystematiska angreppssätt skulle emellertid 
kunna användas i betydligt större omfattning, exempelvis genom att lägga olika 
ekologiska kriterier till grund för bestämmandet av beslutsnivå för inrättandet och 
utformningen av olika former av viltförvaltningsplaner.2075

Ur ett styrningsperspektiv kan argumenteras för att dessa kriterier bör slås fast i lag eller 
i en förordning för möjlighet till snabbare anpassningar, eftersom myndigheters 
skönsmässiga utrymme annars kan bli för stort. Det bör i så fall framför allt handla om 
generella kriterier som kan gälla över tiden (exempelvis att beslut om planer för 
förvaltning av sällsynta och hotade arter alltid ska tas på central nivå). Detta kräver i sin 
tur adekvata definitioner (se ovan) av det ekologiska rekvisitet (exempelvis vad som 
avses med en hotad eller sällsynt art). Ett annat alternativ är att ange dessa kriterier i 
föreskrifter eller i strategiska, nationella planer, som exempelvis kan utformas av 
Naturvårdsverket. Detta kan främja adaptivitet då förändringar i föreskrifter eller 
strategiska planer förmodligen bör vara mindre tidskrävande, i jämförelse med om 
sådana kriterier slås fast i lag. När adaptiva funktioner kopplas till planeringssystemet 
kan därför finnas särskilt stor anledning att fastställa dessa kriterier i en nationell plan.  

Utifrån kapitel 2 kan vissa ekologiska utgångspunkter för bestämmande av beslutsnivå 
för planutformning härledas.2076 Sådana utgångspunkter kan omformuleras till såväl 
kriterier som riktlinjer beroende på hur tillförlitliga och allmängiltiga de kan anses vara. 
Ett förslag till utgångspunkter som kan ges rättslig relevans är följande (observera att 
bedömningsgrunderna kan vara överlappande samt att det är nödvändigt att utforma en 
hierarkisk ordning dem emellan när flera rekvisit är gällande samtidigt);  

Artens utbredningsområde:  

• Inhemska långtvandrande arter (över läns- eller nationsgränser) utan EU-
rättsligt skydd – centrala eller regionala beslut med krav på samarbete inom hela 
artens utbredningsområde (även över nationsgränser är nödvändigt när 
populationer är gemensamma för flera länder).2077

• Inhemska ej långtvandrande arter utan EU-rättsligt skydd – regionala eller 
lokala beslut (beroende på hur stort utbredningsområdet är).2078

                                                
2074 Även inrättandet av de nya rovdjursförvaltningsområdena kan ses som en åtgärd i en ekosystematisk 
riktning. Rovdjursförvaltningsområden bör nämligen bättre motsvara rovdjurens utbredningsområden än 
län. 
2075 Med viltförvaltningsplaner avses som uttryckts tidigare genomförandeplaner. Dessa är med andra ord 
utvecklingar av de strategiska nationella och regionala planerna där de övergripande målsättningarna för 
viltförvaltningen i landet och regionen bör slås fast.  
2076 Kriterierna kan även gälla för bestämmandet av nivå för beslut om jakt när planeringsinstrument 
saknas.  
2077 Med nuvarande administrativ uppbyggnad innebär beslut på central nivå att ansvaret ligger på 
Naturvårdsverket (eller regering ifall det är fråga om utformningen av en förordning) och med regional 
nivå att ansvaret ligger på länsstyrelsen. 
2078 Med lokal nivå avses här exempelvis älgskötselområden och viltförvaltningsområden. I ett nytt 
regelverk kan andra lokala sammansättningar för utformning av viltförvaltningsplaner bli aktuella.  
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• Inhemska långtvandrande arter, EU-rättsligt skyddade arter med gynnsam 
bevarandestatus, – centrala eller regionala beslut (med överensstämmelse med 
EU-rätten) med krav på samarbete mellan beslutsfattande myndigheter inom 
hela utbredningsområdet. 

• Inhemska ej långtvandrande arter, EU-rättsligt skyddade arter med gynnsam 
bevarandestatus, – regionala beslut med krav på samarbete mellan 
beslutsfattande myndigheter inom hela utbredningsområdet. 

• Inhemska långtvandrande arter, EU-rättsligt skyddade arter med ogynnsam 
bevarandestatus - centrala beslut med samarbete inom hela utbredningsområdet. 

• Främmande långtvandrande arter, EU-rättsligt skyddade arter med ogynnsam 
eller gynnsam bevarandestatus - centrala beslut med samarbete inom hela 
utbredningsområdet.2079  

Artens bevarandestatus samt, artens funktion och skadeverkningar:  

• Inhemska hotade, sällsynta eller endemiska arter (utifrån rödlistning eller annan 
lämplig klassificering) med eller utan EU-rättsligt skydd – centrala beslut, med 
krav på samarbete inom hela artens utbredningsområde (även över 
nationsgränser är nödvändigt när populationer är gemensamma för flera länder). 

• Inhemska sårbara arter (utifrån rödlistning eller annan lämplig klassificering) 
utan EU-rättsligt skydd – regionala beslut med krav på samarbete inom hela 
artens utbredningsområde. 

• Inhemska sårbara arter med EU-rättslig skydd – centrala beslut. 

• Inhemska arter med sällsynt genetisk diversitet i ett globalt perspektiv – centrala 
beslut. 

• Nyckelarter – arter som utgör viktiga funktioner i ekosystem – beslut på den 
nivå som stämmer bäst överens med ekosystemets gränser. 

• Artens skadeverkningar - arter som ger upphov till konflikter med enskilda 
markägare (p.g.a. ekonomiska eller sociala skador) – regionala eller lokala 
beslut (om inte någon av de ovan kriterierna också är uppfyllda).2080

                                                
2079 Såsom diskuterats i kapitel 6 kan i dessa fall en målkonflikt uppstå. EU-domstolen har slagit fast att 
arter som är främmande, och tillfälligt förekommer i ett land måste skyddas, även om de orsakar skador 
på den inhemska biologiska mångfalden. Ett sådant system kan emellertid anses vara alltför stelbent och 
dessutom kontraproduktivt för bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett mer adaptivt angreppssätt 
bör vara att bedöma situationen i det enskilda fallet och vidta åtgärder efter en bedömning utifrån de olika 
arternas betydelse för eller påverkan på den biologiska mångfalden. Det kan exempelvis vara lämpligt att 
skydda en främmande art då denna är extremt utrotningshotad och viktig för den genetiska variationen i 
ett globalt perspektiv.  
2080 Detta beror naturligtvis på hur omfattande konflikterna är och även hur generellt förekommande de är. 
Ju mer omfattande skadorna är desto större anledning finns att beslutsfattandet ligger på central nivå. Om 
liknande problem finns på många olika platser i landet kan likaså ett centralt beslutsfattande motiveras för 
att säkerställa likabehandling av enskilda.  
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Sammanfattningsvis, kan det vara lämpligt med ett beslutsfattande på högre nivåer när 
det gäller långtvandrade, hotade, sällsynta och endemiska arter. När det gäller regional 
eller lokalt begränsade populationer, som inte är hotade eller sällsynta, kan istället 
regional eller lokal planering och förvaltning vara mer ändamålsenligt. När det gäller 
EU-rättsligt skyddade arter bör arterns bevarandestatus enligt den EU-rättsliga 
definitionen av en gynnsam bevarandestatus (där även artens utbredningsområde 
inkluderas) vara avgörande för om beslut ska tas på central eller regional nivå.  

8.4.3 Genomförande- och rättsverkansfunktioner  

8.4.3.1 Inledning  

Under förutsättningen att den rättsliga planeringen för användning av viltarter ska 
genomföra det övergripande, nationella målet om bevarande av biologisk mångfald, 
anses här att nationella, strategiska viltförvaltningsplaner, som fastslår de nationella 
målen och riktlinjerna för viltförvaltningen, ska utformas. Varierande förhållanden 
mellan olika områden kräver dessutom att regionala strategiska planer utformas. Krav 
på utformandet av strategiska planer måste anges i lag (annars finns risk för att 
utformning och antagande uteblir).2081 De strategiska planerna bör även ange nationella 
respektive regionala delmål för bevarandet av den biologiska mångfalden (på alla 
nivåer), om sådana inte har angivits i lag eller förordningar, och därmed rättsligt 
operationalisera det övergripande i målet i relation till viltförvaltning i ett första led.2082

Sådana strategiska planer är emellertid inte ensamt tillräckliga för att uppfylla det s.k. 
rättsverkanskriteriet.2083 För detta krävs att målen genomförs genom regler som styr 
beteenden inom de ekologiskt hållbara gränserna. I ett ändamålsenligt plansystem krävs 
därför även genomförandeplaner med regler som binder myndigheter och enskilda. 
Planer måste med andra ord innehålla regler som innebär att den samlade påverkan på 
den biologiska mångfalden i samband med jakt (handlingsutrymmet i planen eller 
planerna) ligger inom måluppfyllelsens ramar. Nedan diskuteras funktioner för ett 
sådant genomförande.  

                                                
2081 Jämför även erfarenheter från Nya Zeeland som visar att bristen på rättsliga krav på antagandet av 
nationella policies (d.v.s. strategiska planer) innebär en betydande risk för ett ofullständigt genomförande 
av lagstiftningens mål och principer. Se kapitel 7.  
2082 Planerna skulle därmed även kunna genomföra det nationella miljökvalitetsmålet om Ett rikt djur- och 
växtliv i samband med jakt.    
2083 Se kapitel 3 och där angivna referenser, särskilt Gipperth (1999), s. 202-203. 
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8.4.3.2 Antagande- och utformningsansvar 

Givet att planering ska fungera som ett rättsligt instrument för genomförande av 
biologisk mångfald, eller annat ekosystematiskt miljömål, vid jaktuttag bör som sagt 
skyldigheter till antagande och utformning av genomförandeplaner anges.2084 Denna 
skyldighet måste vidare åläggas en aktör (exempelvis en myndighet).2085 Givet att 
planer kan antas och utformas på olika nivåer kan olika aktörer göras ansvariga (genom 
bemyndiganden i författningar).2086 Vilken beslutsnivå, och därmed vilken aktör (d.v.s. 
vem) som kan vara lämplig att ta beslut om samt upprätta genomförandeplaner, bör, som 
ovan beskrivits, bedömas med utgånspunkt i ekologiska kriterier.2087 För att minska 
utrymmet för skönsmässiga bedömningar och risk för att planer inte utformas när så är 
nödvändigt ur ett bevarandeperspektiv, bör dessutom anges kriterier för när olika 
former av genomförandeplaner ska antas (i lag eller i strategiska, nationella eller 
regionala, planer).2088 Kriterierna (kraven) kan vara mer generella och exempelvis ange 
att genomförandeplaner ska antas för alla jaktbara arter, för alla långtvandrande arter 
och/eller för alla sällsynta och hotade arter som myndigheten anser är i behov av en 
genomförandeplan.2089 För tydligare styrning kan krav på antagandet av 
genomförandeplaner kopplas till särskilt utpekade arter, för områden med viktiga 
parnings- eller rastplatser, för alla EU-rättsligt skyddade arter (eller endast sådana med 
en ogynnsam bevarandestatus) eller liknande.2090 Användningen av sådana kriterier bör 
främja att planer antas när så är nödvändigt (under förutsättningen att de kombineras 
med en skyldighet för myndigheten att anta och utforma planer).2091  

                                                
2084 Avsaknad av rättsligt bindande krav på antagande och utformning av planer (eller andra åtgärder) för 
genomförandet av miljömål innebär en ofullständig operationalisering och risk för att tillräckliga åtgärder 
inte tas.  
2085 Se kapitel 3, särskilt avsnitt 3.3.4.  
2086 Ovan har exempel på ansvarsnivån utifrån ekologiska kriterier givits (se avsnitt 8. 4.2.2).  
2087 Skyldigheten att anta och att utforma planer kan även separeras. Att ställa krav på att regionala eller 
lokala planer ska godkännas av en nationell eller regional myndighet (d.v.s. av en myndighet på en högre 
nivå än beslutet om antagande) kan vara ett sätt att införa en säkerhetsmekanism vad gäller 
målgenomförandet vid decentraliserat beslutsfattande). Fördelen att separera ansvaret för antagande och 
utformning bör generellt sett vara att fler aktörer och därmed mer kompetens blir involverade, medan en 
nackdel kan vara den ökade administrationen. 
2088 Hur stort utrymme lagstiftaren ska överlämna till myndighet för att bestämma när åtgärder bör vidtas 
kan diskuteras. Det bör åtminstone finnas krav på att planer ska upprättas. Det kan emellertid även vara 
lämpligt att ange i lag mer specifikt i vilka situationer sådana instrument kan anses nödvändiga för att 
skapa en starkare genomförande- och styrningsgrad. Jämför angreppssättet i Nya Zeeland, beskrivet i 
kapitel 7.  
2089 Ekologiska kriterier kommer i så fall att avgöra såväl när som av vem genomförandeplaner ska 
utformas. Kriteriet långtvandrande arter kan exempelvis dels innebära ett krav på att en 
genomförandeplan ska upprättas och dels innebär krav på att detta ska ske på regional eller nationell nivå 
(och att det därmed är länsstyrelserna eller Naturvårdsverket som fattar beslut om antagandet). Jämför 
vidare de nya rovdjursförvaltningsplanerna som gäller för hela rovdjursförvaltningsområden, beskrivna i 
kapitel 6.  
2090 Ett sådant angreppssätt jämföras med biotopskyddsinstrumentet (där vissa biotoper ges direkt skydd i 
lag, medan andra kräver särskilt utpekande av myndighet). Planerna kan, som utvecklas nedan, i nästa led 
peka ut arter som ska omfattas av förbud och begränsningar vad gäller jakt. Se om biotopskyddet i 
miljöbalken i kapitel 6 samt i Michanek och Zetterberg (2008), s. 215-217.  
2091 Att det finns särskilda kriterier bör innebära minskad risk för att rätten ställer krav på upprättandet av 
planer när syftena kan uppfyllas på något annat mindre kostsamt eller långtgående angreppssätt. 
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Ett mindre styrande angreppssätt är att ange att genomförandeplaner ska upprättas när 
det finns risk för att målsättningar i en strategisk plan inte kommer att uppfyllas inom 
den utsatta tiden till följd av jakt eller annan påverkan som kan regleras genom 
planerna.2092 Att överlämna riskbedömningen till myndighet utan att ange ytterligare 
vägledande eller styrande kriterier ger emellertid stort utrymme för skönsmässiga 
bedömningar.2093 Därför bör bland annat tydliggöras hur riskbedömningen ska gå till 
(exempelvis genom att tydliggöra hur stor risken bör vara för att åtgärder ska 
vidtas).2094 Det är med detta angreppssätt även nödvändigt att övervakningar och 
utvärderingar genomförs (se nedan), så att bedömningen av huruvida det finns en risk 
för att mål inte kommer att uppfyllas grundas på tillförlitlig, vetenskaplig och ekologisk 
kunskap.2095 Att kräva säker eller fullständig kunskap skulle dock motverka ett 
försiktighetsperspektiv i regleringen, vilket skulle vara särskilt kontraproduktivt när det 
gäller planering för användning av komplexa och dynamiska ekosystemresurser.2096  

8.4.3.3 Planregler  

Eftersom planer här ses som ett instrument för genomförandet av miljömål måste planer 
innehålla olika former av handlingsregler som skapar ett materiellt rättsläge som 
innebär att målet kan uppnås. 2097 Reglerna måste därmed kunna rikta sig till såväl 
myndigheter som enskilda.2098 Plansystemet kan delvis ersätta reglering genom 
förordningar och föreskrifter (med det övergripande syftet att därmed åstadkomma en 
mer ekosystematisk och adaptiv reglering).2099 Det kan exempelvis vara lämpligt att 
direkt i planer ange de offentligrättsliga reglerna om jakt och viltvård (exempelvis 
regionala eller lokala anpassningar av jakttider eller förbud mot jakt inom vissa 

                                                
2092 Exempelvis kan risker för att viktiga ekosystemfunktioner som i sin tur utgör en grund för bevarandet 
av arter eller hela ekosystem utgöra en grund för antagande när målsättningen är att bevara biologisk 
mångfald.  
2093 Jämför angreppssättet i miljöbalken vad gäller miljökvalitetsnormer och upprättandet av 
åtgärdsprogram. I 5 kap. 4 § 1 st. anges att ”om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm, ska 
regeringen eller den eller de myndigheter eller kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag 
till åtgärdsprogram”. Kriteriet ”om det behövs” anger väldigt lite vägledning i sig kräver därmed tydlig 
vägledning i förarbeten eller genom andra riktlinjer. Se diskussion om detta i SOU 2005:113, s. 76.   
2094 Även detta har diskuterats i kapitel 5.  
2095 För att minska myndigheters skönsmässiga utrymme att bedöma huruvida risk föreligger eller inte kan 
exempelvis krävas i lag att ”expertkunskap” ska inhämtas.  
2096 Försiktighetsprincipen har beskrivits i kapitel 5.  
2097 Detta följer av rättsverkanskriteriet som utvecklats framför allt av Gipperth (1999) och även 
tillämpats av Carlman (2003). Till skillnad från handlingsregler kan miljöregler endast ha myndigheter 
som adressater. Dessa blir med andra ord inte bindande för enskilda förrän de har operationaliserats 
genom olika former av handlingsregler.  
2098 För att planer, exempelvis för viltförvaltning, ska kunna göras rättsligt bindande för enskilda krävs
stöd för detta i lag. Enligt den grundlagstadgade rättstatligheten måste grunden för den statliga styrningen 
och myndighetsutövningen, som genomförs mot enskilda så att deras handlingsutrymme begränsas, alltid 
finnas i lag (1 kap. 1 § 3 st. RF). För att en myndighet ska ha rätt att utfärda planer och regler krävs med 
andra ord alltid ett bemyndigande. Se exempelvis 8 kap. 7 § 4 p och 11 § RF avseende bemyndigandet av 
myndigheter att meddela föreskrifter för jakt och miljöfrågor. 
2099 Planer med bindande verkan mot enskilda måste som nämts i kapitel 3 alltid ha stöd i lag (eller 
förodning). Se 8 kap. 3 § och 4 § p. 4 RF.  
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områden, liksom krav på viltvårdsåtgärder som gäller direkt mot markägare och 
jakträttsinnehavare).2100 Att enbart utforma viltförvaltningsplaner som riktar sig till 
myndigheter, som då mer skulle fungera som ett samordnande och vägledande 
dokument för prioritering av olika former av myndighetsåtgärder, är alltför vagt ur ett 
styrnings- och genomförandeperspektiv.2101 Med detta alternativ blir planeringen 
snarare ett vägledande komplement till den nu gällande regleringen och många av de 
fördelar som skulle följa med en omfattande omstrukturering och utformning av ett 
rättsligt bindande planeringssystem skulle gå förlorade.  

Planregler bör vidare vara både avstyrande och tillstyrande.2102 En plan som innehåller 
avstyrande regler innebär att planerna hindrar aktiviteter inom planområdet som inte 
överensstämmer med planen. En plan som antas med målsättningen att bevara områden 
viktiga för arters reproduktion jaktfria, måste, för att vara avstyrande, innehålla förbud 
mot jakt. För att få en tillstyrande funktion kan en plan, som exempelvis antas för 
återställandet av en arts gynnsamma bevarandestatus, innehålla krav på särskilda 
viltvårdsåtgärder eller andra åtgärder som innebär att de gynnsamma förutsättningarna 
för artens bevarandestatus återupprättas.   

Om planer och planregler införs som ett komplement till förordningar och föreskrifter 
om jakt- och viltvård kan en lämplig uppdelning vara att sådana materiella regler, som 
förutsätter adaptivitet och anpassning efter ekosystem och dess gränser, införs i planerna 
(istället för i författningar) under förutsättningen att återkopplingsfunktioner för 
adaptivitet kopplas till planeringen.2103 Det handlar då om regler om jaktuttag 
(exempelvis jaktider eller kvoter), listning av arter i olika skyddskategorier, krav på 
viltvårdsåtgärder eller liknande. I detta fall kan andra former av aktörsregler, såsom 
olika former av försiktighets-, minimerings- och lokaliseringsregler införas eller 
bibehållas i författningar. Dessa regeltyper behöver inte anpassas efter ekosystematisk 
dynamik eller regionala eller lokala variationer och behöver därmed inte kopplas till de 
självreglerande funktioner som ett adaptivt plansystem ges. Särskilt viktigt bör vara att 
den sammanlagda regleringen blir så holistisk, effektiv och förenklad som möjligt (att 
regelverket inte är för komplext och därmed svårbegripligt är viktigt även ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv).2104 Utformning av planer som ett komplement till 
författningar får med andra ord inte leda till en mer fragmenterad reglering eller till 
ineffektivitet i genomförandet och genomdrivandet (syftet bör vara det omvända).2105  

                                                
2100 Jakttider som gäller generellt för hela landet borde även kunna införas i den nationella, strategiska 
viltförvaltningsplanen, liksom andra utgångspunkter som gäller för hela landet.  
2101 Genomförandeplanerna skulle då utgöra förvaltningsbeslut utan myndighetsutövning mot enskilda 
(enskilda berörs då enbart indirekt när myndigheten vidtar åtgärder för att genomföra planen). Jämför 
diskussion om åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer i SOU 2005:113, särskilt s. 112-124. 
2102 Se om begreppen i kapitel 3, avsnitt 3.3.4. Se även om detta i samband med planering genom PBL i 
Michanek och Zetterberg (2008) s. 451ff. 
2103 Planer kan även innehålla olika former av formella regler. Se Westerlund (2009b), s. 46-47. 
2104 För att rättsäkerhetskonflikter ska minimeras bör bland annat krävas att det klart och tydligt framgår 
att beslut ska kunna omprövas under vissa förutsättningar. Detta har diskuterats tidigare i detta kapitel.   
2105 Genom att anta planer med relevanta genomförande- och återkopplingsregler bör istället det 
nödvändiga komplementet till användningen av olika former av hänsynsregler och andra aktörsregler som 
i sig inte styr användningen utifrån den ekologiska resursens begränsningar skapas. I förslaget till en 
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Planeringssystemet som helhet får inte heller innehålla några kontraproduktiva regler 
om ett ändamålsenligt genomförande ska åstadkommas.2106 Som diskuterats i tidigare 
avsnitt i detta kapitel, måste det även finnas ett ansvar och funktioner i lag eller i lag och 
i strategiska planer för en horisontell integration mellan olika viltförvaltningsplaner 
(men även mellan andra planer under PBL, åtgärdsprogram för genomförande av MKN, 
eller andra former av genomförandedokument för uppfyllandet av målet om en hållbar 
utveckling).2107 Integrationsfunktionerna är nödvändiga för att säkerställa 
normkongruens, som i sin tur är nödvändig för att den samlade regleringen och 
beslutsfattandet ska bli ekosystematisk och ändamålsenlig ur ett hållbarhetsperspektiv.  

8.4.3.4 Tidsram för genomförandet  

För att en adaptiv planering ska kunna genomföras krävs vidare en tidsangivelse för när 
förvaltningsmål ska vara uppfyllda.2108 En tidsangivelse ger grund för bedömning av när 
miljöövervakning och utvärdering och eventuell omprövning och anpassning av regler 
och beslut ska ske. Att ange en tid för när målen senast ska vara uppfyllda innebär med 
andra ord en tidsram för genomförandet. Detta bör emellertid även kompletteras med 
tidsangivelser för när övervakningar och utvärderingar ska ske, som i sin leder till 
nödvändiga anpassningar vid ett eventuellt genomförandeunderskott. Detta är med 
andra ord en kontinuerlig process till dess att måluppfyllelsen är uppnådd. Om 
tidpunkten för uppfyllandet av målsättningarna ligger långt fram i tiden finns utrymme 
för att genomföra flera övervakningar och utvärderingar och eventuella 
anpassningar.2109 Vilka tidsintervall som är lämpliga, och vad som kan anses vara 
tillräckligt adaptivt, bör variera från fall till fall och därmed fastställas i 
genomförandeplanerna. 

                                                                                                                                              
generisk miljöbalk anges att planer för fördelning av resursanvändningen mellan aktörer måste gälla 
samtidigt som olika former av generella dämpningsregler (eftersom dessa inte säger något om den totala 
användningen eller belastningen). Se figur 2 i Westerlund (2009b), s. 52. Se även Gipperth (1999), 
särskilt om navigeringsregler.  
2106 Ju mer avgränsat och ju tydligare angivet det övergripande målet är, desto lättare bör ett 
ändamålsenligt genomförande utan luckor eller kontraproduktivitet vara. Det bör även klart och tydligt i 
lag och planer framgå hur olika regler förhåller sig till varandra när regler antas med stöd i olika 
lagstiftningar eller planer (om risk för konflikter).  
2107 Se även diskussionen i Westerlund (2009b), s. 55, där det uttrycks att miljöplaneringen, som reglerar 
markanvändningen, måste kompletteras med särskilda förvaltningsplaner för levande resurser behövs. 
Westerlund uttrycker vidare även den viktiga poängen att dessa planer behöver kopplas samman, utan att 
planernas tillämpningsområde nödvändigtsvis behöver sammanfalla geografiskt.  
2108 Jämför Gipperths miljörelationskriterium för en ideal MKN i Gipperth (1999), s. 200-202. Gipperth 
uttrycker att genom att miljökvalitetsnormer ska gälla från en viss tidpunkt så skapas förutsättningar för 
rättsverkan (rättsverkansreglerna blir inte tillämpbara förrän efter tidpunkten om inte annat har 
föreskrivits). Vidare anger hon att det kan finnas en tidsram för genomförandet. Se s. 201.  
2109 Om en målsättning ska vara uppfylld inom en femårsperiod kan exempelvis årliga krav på 
miljöövervakningar, utvärderingar, omprövningar och anpassningar ställas.  
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8.5  Återkopplingsfunktioner för adaptiv reglering och 
planering   

8.5.1 Inledning  

För att hantera olika former av komplexa och dynamiska ekosystemsamband samt den 
ofta ofullständiga kunskapen om ekosystem krävs bland annat funktioner för att 
åstadkomma återkoppling mellan mål, regler och resultat (s.k. adaptivitet).2110 Syftet 
med återkopplingsfunktioner är med andra ord att säkerställa att nödvändiga 
förändringar i den rättsliga regleringen och planering sker vid förändring i ekosystem 
eller vid ny kunskap. Exempel på funktioner för detta som lyfts fram i kapitel 3 är 
rättsliga krav på övervakning och utvärdering av måluppfyllelse och krav på 
omprövning och anpassning av relevanta regler och beslut vid ett 
genomförandeunderskott. En sådan återkoppling (mellan mål, genomföranderegler och 
resultat) kan i samband med reglering och planering för bevarandet av biologisk 
mångfald vid jakt, exempelvis genomföras genom rättsliga krav på viltövervakning och 
möjligheter för allmänheten att delta i beslutsfattande (och därmed bidra till ett bredare 
beslutsunderlag), exempelvis vid utformning av planer. Andra exempel är funktioner för 
omprövning, däribland enskildas och organisationers rätt att begära omprövning av 
planer eller rätt att överklaga jaktbeslut. Nedan diskuteras principiellt hur de brister som 
visats i analysen i kapitel 6 kan åtgärdas.   

8.5.2 Övervakning och utvärdering av den biologiska mångfaldens 
status   

8.5.2.1 Inledning    

Rättsliga krav på övervakning och utvärderingen av den biologiska mångfaldens status, 
är en nödvändig beståndsdel för att skapa en adaptiv reglering och planering av viltarter, 
under förutsättningen att mångfaldsmålet ska uppnås.2111 Utan kunskap om 

                                                
2110 Se även Westerlund (2009b), s. 52-56, som uttrycker att en planering måste innehålla en inbyggd 
återkoppling för att det ska fungera hållbart. Westerlund anger vidare att en god förebild saknas men att 
det finns teoriutveckling för stöd för detta antagandet. Förslaget innehåller vidare en definition av adaptiv 
planreglering som avses betyda ”planreglering som inom sig har regler om att planregleringen skall 
anpassas efter huruvida genomförandeunderskott föeligger eller kan uppstå; sådan anpassning skall ske 
senast vid obligatorisk planrevidering; adaptiva planer är i detta hänseende självreglerande” (s. 56).     
2111 När mål och förpliktelser är mer långtgående än att bevara viltarter måste även krav på övervakning 
och utvärdering vara mer omfattande. Då kunskapen är särskilt bristfällig när det gäller ekosystematiska 
samband, strukturer och processer, finns särskild anledning att införa krav som relaterar till dessa 
faktorer. 
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ekosystemen och dess komponenter kan en utvärdering av måluppfyllelsen svårligen 
genomföras. Ju mer tillförlitlig kunskap som finns desto större är möjligheterna att 
utvärdering av måluppfyllelse blir korrekta och att nödvändiga förändringar i 
regleringen och beslutsfattande blir genomförda. Rättsliga krav på miljöövervakning 
och utvärdering är således ett nödvändigt angreppssätt för att främja 
kunskapsinhämtning om den biologiska mångfaldens bevarandestatus, som i sin tur 
utgör en nödvändig funktion för omprövning och anpassning av delmål, planer och 
regler. Ur ett rättsligt genomförande- och styrningsperspektiv bör därför lagstiftning och 
planer innehålla sådana krav som innebär att nödvändig kunskapsinhämtning med hög 
grad av säkerhet genomförs.2112 Att införa dessa krav kan vidare vara en metod för att 
undvika kostsamma eller irreversibla skador på den biologiska mångfalden (med 
otillräcklig kunskap kan felaktiga bedömningar lättare göras) och är således ett sätt att 
konkretisera försiktighetsprincipen (som dessutom bör vara en vägledande princip vid 
allt beslutsfattande gällande jakt och annan påverkan på den biologiska mångfalden när 
kunskapen är begränsad).2113   

8.5.2.2 Ansvarsfördelning    

Ansvaret för övervakning och utvärdering av den biologiska mångfaldens status måste, 
som lyfts fram tidigare, ligga på en aktör. Det går emellertid att diskutera vilken aktör 
som har bäst förutsättningar att utföra uppgifterna på ett ändamålsenligt och objektivt 
sätt. Uppdraget kan läggas på den myndighet som har ansvaret för antagandet och 
utformningen av planerna.2114 Detta kan motiveras med att denna myndighet kan antas 
ha nödvändig sakkunskap och att det dessutom skapar kostnadseffektivitet. När beslut 
om jakt sker på centralnivå är det således Naturvårdsverket som skall ha det 
övergripande ansvaret för övervakning och utvärdering av för jaktens konsekvenser på 
den biologiska mångfalden. Det ansvar som redan åligger Naturvårdsverket bör således 
kvarstå, men specificeras. Det bör exempelvis framgå vilka arter, ekosystemfunktioner, 
eller andra delar av den biologiska mångfalden som ska eller bör övervakas och 
utvärderas.2115 Syftet med detta är alltså att förbättra förutsättningarna för en 
ekosystembaserad reglering av viltarter.  

När förvaltningsansvaret har decentraliserats kan det, av ovan nämnda skäl, motiveras 
att även övervaknings- och utvärderingsansvaret decentraliseras. Att ansvar i vissa 

                                                
2112 Att genomföra mer omfattande krav kan också vara ett angreppssätt för att bättre genomföra de EU-
rättsliga förpliktelserna vad gäller övervakning av de arter (och livsmiljöer) som skyddas av direktiven. 
Se om detta i kapitel 6.  
2113 Såsom nämnts tidigare måste det införas en övergripande försiktighetsprincip i jaktlagstiftningen, 
eller att funktioner som innebär att miljöbalkens försiktighetsprincip faktiskt tillämpas även vid beslut om 
jakt.  
2114 Detta bör även underlätta att viltövervakningens geografiska skala anpassas efter skalan för mål och 
åtgärder. Att detta angreppssätt är nödvändigt uttrycks i Danell och Roger (2010), s. 33. Se mer om detta i 
kapitel 3, avsnitt 3.3.5.3.  
2115 I den nuvarande regleringen ges ett ytterst stort utrymme för myndigheten att avgöra vad som ingår i 
miljöövervakningsansvaret.  
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avseenden (exempelvis för vissa arter) ligger på länsstyrelserna är med andra ord 
lämpligt.2116 Om ansvar decentraliserats även för hotade, sällsynta, endemiska, 
långtvandrande och/eller EU-rättsligt skyddade arter, bör dock övervaknings- och 
utvärderingsansvaret separeras. Utvärderingsansvaret ska då ligga kvar på den 
överordnade myndigheten.2117  

Det är vidare i många fall funktionellt att ansvaret för viltövervakning i praktiken 
överlämnas till enskilda eller olika intresseorganisationer (antingen genom krav eller 
genom frivilliga uppdrag).2118 De krav som beskrivits i kapitel 6 om rapportering av 
avskjutning för vissa arter är ett exempel på en slags viltövervakningsskyldighet för 
enskilda (som följer med jakträtten och användningen av denna).2119 För att säkerställa 
en bred omfattning av avskjutningsstatik över tiden, som inte är beroende av frivillighet, 
kan sådana skyldigheter utökas till att gälla för fler arter.2120 Då avskjutningsstatistik 
endast ger viss indikation om de jaktbara arternas populationsförändringar över tiden 
(och inte alltid fungerar tillfredsställande), kan emellertid diskuteras om även annan 
form av övervakningsansvar kan följa av en nyttjad jakträtt.2121 Sådan utökad skyldighet 
måste i så fall vara skälig.2122 Dessutom måste riskerna med att överlämna 
övervakningsansvaret till enskilda eller organisationer med egenintressen också beaktas. 

                                                
2116 Länsstyrelsernas viltövervakningsansvar beskrivs i Danell och Roger (2010), s. 46.  
2117 Så gäller också i den nuvarande regleringen av rovdjur där beslut om jakt delegerats med stöd av 24a 
och 24b §§ JF (Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma möjligheterna att jaga försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus) enligt 24c § 2 st. JF. Se mer om detta kapitel 6.  
2118 Däremot måste ansvaret för utvärdering fortfarande ligga på en myndighet.  
2119 Ansvaret gäller som beskrivits där för älg och kronhjort (rapportering ska ske till länsstyrelsen). Även 
om björn, varg, järv eller lo fällts eller påskjutits under tillåten jakt ska detta rapporteras. Syftet med 
avskjutningstatistik är att skapa underlag för bedömningar av hur jaktuttaget förändras mellan år. 
Grundtanken med detta är att förändringar i jaktuttaget ska avspegla förändringar i viltpopulationerna. I 
Danell och Bergström (2010), s. 39, tydliggörs att detta förutsätter att lika stor andel av populationen tas 
ut genom jakt varje år och att detta förmodligen inte stämmer med verkligheten. Dessutom tas inte hänsyn 
till andra faktorer som kan ha bidragit till förändrade jaktuttag (såsom förändrade jakttider eller dyl.). 
Avskjutningsstatistik som ett mått för att avspegla förändringar i populationerna anges vidare fungera för 
vissa arter, men inte för andra (s. 39).    
2120 Även om kraven endast skulle gälla jaktbara arter, kan, eventuellt, en större kunskapsmängd om olika 
arter även bidra till bättre förståelse för sambanden i ekosystemen och därmed även kunna främja 
ekosystematiska bedömningar. I praktiken sker en stor rapportering av avskjutning till Svenska 
Jägareförbundets viltdatabas (avskjutning av alla jaktbara viltarter kan inrapporteras årligen). Som 
beskrivits i kapitel 6 inkluderar även det allmänna uppdrag som Svenska Jägareförbundet har 
viltövervakningsansvar. Rapporteringen av andra arter än de som anges i rättsreglerna är emellertid 
frivillig (det ger således jaktlag en möjlighet att rapportera avskjutning). Se mer information om detta på 
http://www.vildata.se (2011-08-03). 
2121 Idag sker mycket av den praktiska viltövervakningen av ideella grupper, däribland jaktlag, 
ornitologer, naturvårdsorganisationer, företag m.m. (Danell och Bergström, 2010, s. 45).  Se även Danell 
och Bergström (2010), s. 39 om s.k. älg och björnobservationer som syftar till att skapa ett index för 
täthet, populationsförändringar och reproduktion genom rapporteringar från jaktlagen om observationer 
av ett antal faktorer under jaktdagen (även jaktdagens längd och antalet deltagande jägare rapporteras). 
Statistiken är användbar för jämförelse mellan ett och samma område över tiden, men inte för jämförelse 
mellan områden (s. 39).  
2122 Jag kan för lite om de praktiska metoderna för att kunna diskutera detta närmare, men jag förmodar 
att inventeringsmetoder ofta är tids- och kostnadskrävande och att det i många fall av den anledningen 
inte kan anses skäligt att överlämna ansvaret till enskilda. Frivilliga uppdrag med eller utan ersättning bör 
i så fall vara mer lämpligt.  
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Starka egenintressen kan leda till mindre objektiva bedömningar.2123 Detta kan i sin tur 
leda till snedvridna beslutsunderlag med negativa konsekvenser för bevarandet av den 
biologiska mångfalden. 

8.5.3 Omprövnings- och anpassningsfunktioner    

8.5.3.1 Ansvarsfördelning   

En planering som syftar till att vara adaptiv bör som ovan beskrivits bland annat ange 
regler om myndighetsansvar, övervakning och utvärdering av målgenomförandet inom 
vissa tidsintervaller m.m. Utöver detta måste dock regleringen innehålla funktioner som 
innebär att omprövningar och anpassningar av mål, planer och regler sker vid ett 
genomförandeunderkott. En grundförutsättning för att åstadkomma en sådan funktion är 
att ge en aktör ansvaret för omprövningar och anpassningar när bedömningar visar att 
ett genomförandeunderskott föreligger. Om ansvaret för miljöövervakning inte ligger på 
den myndighet som har ansvaret för utformning av planer och planregler (detta 
förespråkas dock av ovan nämnda skäl),2124 måste krav på sammanställning och 
rapportering till beslutsfattande myndighet finnas (så att informationen blir tillgänglig 
för utvärdering, omprövning och nödvändiga anpassningar).2125 När ansvaret för 
genomförande, övervakning och anpassning ligger på en och samma myndighet är det 
emellertid av stor vikt att det finns ett oberoende övervakningsorgan som kan ingripa 
när den beslutsfattande myndigheten är passiv eller på annat sätt agerar felaktigt (se 
nedan).2126  

8.5.3.2 Självreglerande funktioner vid genomförandeunderskott 

Dessa krav kan även kompletteras med ytterligare regler med självreglerande 
funktioner. Exempelvis kan en jaktregel (exempelvis i en plan), som anger att ett beslut 
om storlekens uttag (d.v.s. en kvot) ska utgöra en viss andel (procent) av den 
uppskattade totala populationen (exempelvis inom artens utbredningsområde) skapa 
sådan adaptivitet. När det gäller arter skyddade i EU:s naturskyddsdirektiv kan ett 

                                                
2123 Exempelvis kan starka åsikter om rovdjurens förekomster leda till under- eller överskattning av 
rovdjursförekomsten till följd av en positiv respektive negativ inställning till dessa arters bevarande.  
2124 Bland annat anses detta bidra till mer holistiska bedömningar och mindre administration 
2125 Att separera mellan utvärdering och anpassning kan innebära onödig administration. Däremot kan det 
motiveras om en viss aktör är mer lämpad att utvärdera den ekologiska kunskapen och en annan mer 
lämpad för att bedöma behovet av åtgärdsförändringar.   
2126 Detta diskuteras närmare nedan, se avsnitt 8.5.3.3 och har även tagits upp i kapitel 3, se avsnitt 
3.3.5.4. 
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sådant angreppssätt innebära ett mer korrekt genomförande av artskyddet.2127 Detta 
förutsätter dock att det inte har betydelse vilka individer som jagas eller att EU-rätten 
ställer upp krav på en selektiv jakt, i dessa fall måste sådana självreglerande 
bestämmelser kompletteras med ytterligare kriterier (andel reproducerande individer 
eller liknande) eller särskilt utpekande av vilka individer som får jagas.2128 Annars blir 
angreppssättet otillräckligt för att säkerställa en gynnsam bevarandestatus och 
bevarandet av biologisk mångfald (när det gäller varg har det stor betydelse för vilken 
individ som dödas, bland annat p.g.a. att individer med olika ursprung är olika 
värdefulla för den genetiska variationen inom arten). Däremot kan man möjligen 
generalisera uttagskvoter till att gälla individer med ett visst kön, en viss ålder 
(exempelvis älgkalvar) o.s.v. För fullständigt beslutsfattande krävs emellertid 
fortfarande ett kunskapsunderlag och därmed ändamålsenliga regler för målutvärdering 
m.m. (se ovan). 

8.5.3.3 Deltagande- och överprövningsmöjligheter 

Förutom att ange vilka myndigheter som bör företräda olika miljöintressen bör rätten 
även innehålla olika säkerhetsfunktioner som innebär att andra aktörer kan agera när 
myndigheter är passiva eller på annat sätt motverkar ett korrekt genomförande av de 
uppsatta målen. Exempel på sådana funktioner kan vara att ge såväl enskilda som 
miljöorganisationer en rätt att påkalla upprättandet av en viltförvaltningsplan (när sådan 
saknas) eller en omprövning av en plans innehåll (oavsett om dessa kan betraktas som 
förvaltningsbeslut eller normgivning).2129 Vid en omfattande rätt att begära omprövning 
av planer är det vidare nödvändigt att en gällande plan gäller tills dess att myndigheten 
bedömt och klargjort om förändringar är nödvändiga eller inte, annars finns risk för att 
uppfyllandet av uppsatta mål äventyras (om det exempelvis skulle innebära att krav på 
olika former av viltvårdsåtgärder eller liknande som fastställts i planen inte skulle gälla 
under prövningstiden). Om däremot påkallandet exempelvis motiveras med att en art är 
i särskilt behov av förvaltningsåtgärder (såsom restriktioner av jaktuttag), bör 
myndigheten kunna besluta om interimistiska förbud mot jakt under tiden för 

                                                
2127 Se om den storleksbegränsning, som enligt EU-domstolens rättspraxis, bör gälla för undantaget ”i 
begränsad omfattning” från fågeldirektivets skyddssystem (se artikel 9(1)(c)). Se även om 
habitatdirektivets motsvarande bestämmelse (artikel 16(1)(e) samt diskussionen om förhållandet mellan 
direktiven i kapitel 6.  
2128 Vargpopulationen är ett exempel på när det har betydelse vilka individer som jagas, bland annat till 
följd av genetiska skillnader och reproduktionskapacitet. Se om detta i samband med kritiken av den 
svenska licensjakten på varg under 2010 och 2011, där Kommissionen kritiserar Sverige för att bedriva en 
icke-selektiv jakt genom att tillåta jakt på alla vargar utom vissa uttryckligen undantagna flockar 
(värdefulla individer och deras avkommor i första generationen var undantagna) trots att det finns 
uppgifter som visar att även andra vargar är genetiskt värdefulla. För att jakten ska vara selektiv anser 
Kommissionen att den ska vara inriktad på vissa flockar och individer (utgångspunkten ska med andra ord 
vara den omvända än det svenska angreppssättet för att selektivitet ska gälla). Se Formell underrättelse, s. 
9-10 och Motiverat yttrande, s. 14-17. 
2129 Se mer om detta i kapitel 3. Se även en diskussion om detta i samband med åtgärdsprogram för MKN 
i SOU 2005:59, s. 138.  
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omprövningen.2130 Beslutet om att upprätta eller ändra en plans innehåll eller inte, bör 
vidare ligga på den ansvariga myndigheten. Däremot måste det då finnas en möjlighet 
att överklaga ett sådant beslut till en överordnad myndighet eller domstol. På samma 
sätt är det nödvändigt att rätten att överklaga jaktbeslut utvidgas till att omfatta även 
miljöorganisationer (se även om den alltför restriktiva tolkningen av rekvisitet berörd i 
kapitel 6).2131 Detta är även nödvändigt ur ett EU-rättsligt perspektiv.2132

Dessutom kan diskuteras huruvida det finns ett behov av att ge en oberoende myndighet 
överprövningsprövningsmöjligheter genom att den får utöva tillsyn av effektiviteten i 
myndigheters arbete med viltförvaltning (och annan naturvård) och får rätt att på eget 
initiativ (eller efter begäran av enskilda) överklaga beslut om planer och planregler 2133

Att det finns möjlighet till överprövning är särskilt viktigt när det exempelvis gäller 
sällsynta, känsliga och endemiska arter samt när det gäller övervakningen av EU-
rättsliga förpliktelser.2134 I detta fall bör överprövningsmyndigheten ha befogenheter 
som innebär att förändring av beslutsfattandet kan krävas.2135  

Det bör även finnas funktioner som främjar att beslutsunderlaget blir så fullständigt och 
holistiskt som möjligt, exempelvis genom att ge allmänheten eller särskilda grupper 
(exempelvis markägare, jakträttinnehavare, naturskyddsorganisationer m.fl.) rätt att 
delta i olika beslutsprocesser, såsom vid utformning av viltförvaltningsplaner 
(exempelvis genom samrådsförfaranden eller genom möjligheter att lämna synpunkter 
på förslag till upprättande).2136 Ett brett deltagande i ett tidigt stadium bör som nämnts 
tidigare bidra till kostnadseffektivitet (eftersom det bör minska risken för behov av 
revideringar i ett senare skede), till att bedömningar blir mer holistiska (till följd av ett 
bredare beslutsunderlag), till bättre legitimitet (i alla fall om intressenter upplever att de 
har ett reellt inflytande och därmed blir mer nöjda med utfallet) samt till en större 
                                                
2130 Sådan möjlighet bör minska risken för att planer som tillåter aktivitet som inte är ändamålsenlig för 
bevarandet av biologisk mångfald (exempelvis genom att tillåta jakt på en art trots att detta äventyrar dess 
gynnsamma bevarandestatus). Det bör därmed vara ett viktigt angreppssätt för att komplettera kraven på 
övervakning och anpassning i den adaptiva planeringscykeln. Dessutom bör ökade 
överprövningsmöjligheter vad gäller jaktbeslut motverka dessa risker (se nedan). Jämför vidare 
möjligheten till interimistiska förbud när fråga om inrättande av, eller utökat, skydd av områden (natur- 
och kulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde), enligt 24 § 1st. MB. Förbudet gäller omdelbart 
även om det överklagas, enligt 24 § 2 st. MB. 
2131 Reglerna och bristerna i den nuvarande regleringen har lyfts fram i kapitel 6. 
2132 Den EU-rättsliga effektivitetsprincpen innebär att beslut och passitivitet från myndigheters sida när 
det gäller EU-rättsliga bestämmelser ska kunna prövas i domstol. Se mer om detta i Darpö (2010) med 
hänvisning till generaladvokatens förslag till mål C-263/08, p. 80, samt tidigare EU-rättslig praxis om 
effektivitetsprincipens betydelse.   
2133 I Nya Zeeland finns som beskrivits i kapitel 7 en oberoende tillsynsmyndighet med uppgift att 
övervaka miljöreglernas genomförande. Myndigheten har emellertid inga befogenheter att tvinga fram 
ändringar utan kan enbart ange rekommendationer.  
2134 Denna myndighet bör även kommunicera med EU-kommission när det uppstår tolkningssvårigheter 
eller potentiella målkonflikter mellan det EU-rättsliga och det nationella skyddssystemet. Se ovan samt 
kapitel 6 för exempel på eventuella målkonflikter mellan systemen.  
2135 Jämför det nyzeeländska exemplet där endast rådgivning kan ges av den oberoende 
överprövningsmyndigheten (se kapitel 7).  
2136 Jämför exempelvis möjligheten för myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, 
allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogram att lämna synpunkter på förslaget (inom två 
månader) enligt 5 kap. 4 § 3 st. MB.  
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efterlevnad av internationella och EU-rättsliga förpliktelser.2137 En alltför omfattande 
rätt att delta, i alla fall om parter ges en reell möjlighet att påverka, kan å andra sidan 
motverka ett effektivt genomförande av miljömål (om det innebär att processen för 
antagandet och utformningen av plan blir lång och utdragen). En avvägning mellan 
fördelar och nackdelar är med andra ord nödvändig vid utformningen av sådana 
funktioner. Såsom nämnts tidigare kan även krav på samarbete mellan olika organ och 
myndigheter i specifika situationer bidra till ett mer holistiskt beslutsunderlag.2138 Givet 
att det finns risk för skiljaktigheter mellan olika myndigheter uppstår återigen behovet 
av en överordnad överprövningsmyndighet. 

8.6 Sammanfattande kommentarer  

Bevarandet av den biologiska mångfalden förutsätter bevarandet av arter. Allt mer 
forskning visar dock att det är otillräckligt att enbart fokusera på arten om biologisk 
mångfald ska bevaras eftersom arten är en del i ett större komplext och dynamiskt 
ekologiskt system. Nyttjandet av den biologiska mångfaldens resurser måste därför ta 
hänsyn till gränser för långsiktig hållbarhet inte enbart på artnivå. Att sådana gränser 
däremot ofta är osäkra är ytterligare en av de ekologiska realiteter som lagstiftningen 
måste ta hänsyn till. Sådana hänsyn och sådana perspektiv saknas emellertid i stor 
utsträckning i den nationella och den EU-rättsliga jaktregleringen. Särskilt stora är 
bristerna i den nationella jaktregleringen. Mot bakgrund av detta har nya rättsliga 
angreppssätt för bevarandet av biologisk mångfald vid jakt, med särskild fokus på 
rättsliga förutsättningar för adaptiv reglering och planering, diskuterats i detta kapitel. 
Detta har utförts med utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkter som lyfts fram i 
kapitel 2 och 3. Utifrån dessa har ett antal rättsliga funktioner för adaptiv planering 
utkristalliserats. Figur 8.2 nedan (se nästa sida) avser att åskådliggöra och sammanfatta 
de funktioner som en ändamålsenlig viltplaneringcykel bör innehålla, när syftet är att 
säkerställa genomförandet av övergripande mål om bevarandet av biologisk mångfald. 
Figuren avser även att visa hur funktionerna förhåller sig till varandra samt hur den 
adaptiva planeringen förhåller sig till det övergripande målet. 

                                                
2137 Såsom beskrivits i kapitel 3 är motivet till brett deltagande vid utformning av planer att även formen 
eller processen för hur planer utformas antas påverka planernas innehåll. Se om teorier om 
samförvaltning i kapitel 3 samt om möjligheter till deltagande och överklagande vad gäller jaktbeslut i 
kapitel 6. Se om internationella och EU-rättsliga regler i Darpö (2011), s. 23-50 samt om sambandet 
mellan rätten till deltagande och rätten till rättslig prövning i Darpö (2011), s. 169-171. Se även Carlman 
(2005), s. 165. 
2138 Som beskrivits i kapitel 7 finns sådana krav på samarbete mellan råden vid utformning av planer 
under den nyzeeländska RMA. Råden ska under vissa förutsättningar ta hänsyn till vilket behov som finns 
för att få planerna inom den egna regionen eller det egna distrikt att överensstämma med planer eller 
föreslagna planer som gäller för gränsområden.  
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Figur 8.2: Adaptiv viltplanering för bevarandet av biologisk mångfald2139

Figuren är konstruerad utifrån antagandet om att en ändamålsenlig miljörättslig 
reglering måste innehålla tre övergripande beståndsdelar (se figur 8.1).2140 Dessa 
övergripande beståndsdelar har sedan specificerats i ett antal underliggande funktioner 
(som således faller inom någon av de övergripande beståndsdelarna). Såsom figur 8.1 
visar handlar den första beståndsdelen om miljömål. Behovet av miljömål och rättslig 
operationalisering av dessa har diskuterats i ett flertal kapitel i denna avhandling. En 
särskilt viktig utgångspunkt för denna avhandling är att målet om bevarandet av 
biologisk mångfald står fast och att underliggande mål därmed måste vara i 
överensstämmelse med detta. Figuren ovan syftar till att illustrera detta genom att visa 
att det övergripande målet ligger utanför den adaptiva planeringen. Samma sak måste 
gälla om delmål har lagstadgats. Förvaltningsmål däremot, kan till skillnad från det 
övergripande målet och eventuella lagstadgade delmål, bli föremål för revidering. Det 
måste dock alltid formuleras med syfte att operationalisera det lagstadgade målet (och 

                                                
2139 Figuren nedan är med andra ord en utveckling av denna figur. Figuren är modifierad med 
utgångspunkten i figuren i Danell och Bergström (2010), s. 229. 
2140 Den har vidare konstruerats med utgångspunkt i figuren i kapitel 3 som syftar till att åskådliggöra en 
generell adaptiv förvaltningsmodell. Se avsnitt 3.2.2.3.  
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eventuella delmål om sådana skulle göras rättsligt bindande). Vidare avser figuren att 
visa att karaktärisering av den biologiska mångfaldens status är nödvändig för 
välgrundade formuleringar av förvaltningsmål. Även karaktäriseringen kan och ska 
dock revideras vid förändringar i ekosystemen och vid ny kunskap. Dessa funktioner 
faller därmed in i den första beståndsdelen för en ändamålsenlig miljörättslig reglering 
(miljömål).  

När mål har formulerats måste dessa emellertid genomföras, enligt den andra 
beståndsdelen för en ändamålsenlig miljörättslig reglering (genomförande). 
Utformningen och genomförandet av planer och planregler ses här som de viktigaste 
funktionerna för genomförandet av övergripande mål. Därefter följer enligt den tredje 
beståndsdelen att resultatet måste övervakas och utvärderas för att en jämförelse med 
målsättningarna ska kunna genomföras samt att mål, planer och regler måste omprövas 
och anpassas vid ett eventuellt genomförandeunderskott (återkoppling). När så sker 
sluts cirkeln och den adaptiva planeringen är möjlig.  

8.7 Slutord  

Denna avhandling har syftat till att bidra till diskussionen om nya rättsliga angreppssätt 
för reglering av vilt genom jakt, som en del i en mycket större uppgift, nämligen 
utformning av en rättsordning som i sin helhet genomför målet om en ekologiskt hållbar 
utveckling. Avhandlings analysresultat, utvärderingar av den biologiska mångfaldens 
status och det misslyckade uppfyllandet av såväl nationella som EU-rättsliga och 
internationella målsättningar, talar ett tydligt språk. Nya perspektiv och angreppssätt är 
nödvändiga. Utan dessa finns en överhängande risk att den biologiska mångfalden 
degraderas ytterligare och att målet om en hållbar utveckling aldrig uppnås.  
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BILAGA 1: EKOLOGISK ORDLISTA 

Art En population med individer som under 
naturliga betingelser kan fortplanta sig 
obehindrat. Kan ge fertila avkommor när de 
parar sig med varandra, men ej om de parar sig 
med individer av andra grupper. (Kap 2.2.1)2141

Bevarandestatus  För en livsmiljö är bevarandestatus summan av 
de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess 
typiska arter samt de typiska arternas 
överlevnad på lång sikt. (Kap 6.3.2.4) 
För en art är bevarandestatusen summan av de 
faktorer som påverkar den berörda arten och 
som på lång sikt kan påverka den naturliga 
utbredningen och mängden hos dess 
populationer.(Kap 6.4.3.3) 

Biologisk mångfald  Variationsrikedomen bland levande organismer 
i alla miljöer (inklusive landbaserade, marina 
och andra akvatiska ekosystem) samt de 
ekologiska komplex i vilka dessa organismer 
ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem. (Kap 2.1.4) 

Biotop  En naturtyp/livsmiljö med en enhetlig karaktär 
och struktur för en särskild typ av växt- eller 
djurarter. Begreppet biotop kan också beskriva 
en naturtyp utifrån ex. jordart, växtplats eller 
vegetation (exempelvis torräng, 
hällmarkstallskog) eller störningsslag 
(exempelvis brandfält eller snölega). En och 
samma biotop kan innefatta många olika 
habitat för växter och djur. (Kap. 2.4.1) 

Domesticerad art  Arter vilka den evolutionära processen har 
påverkats av människor för att tillgodose 
dessas behov. (Kap 2.2.1) 

Ekosystem Ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och 
mikroorganismsamhällen och deras fysiska 
miljö som interagerar som en funktionell enhet. 
(Kap 2.1.4) 

                                                
2141 Hänvisning visar var i avhandlingen dessa ekologiska begrepp definieras, förklaras och/eller 
diskuteras. Där finns också källhänvisningar till var definitionen ursprungligen hämtats från. 
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Ekosystemfunktion  Biologisk, kemiska och fysikaliska processer 
som upprätthåller ett visst ekosystem. (Kap 
2.2.1.3) 

Flyttningsperiod  Den återkommande perioden då individer 
flyttar från en plats till en annan som en 
naturlig del av deras livscykel, vanligen i 
samband med årstidsvariationer eller 
variationer i födotillgången. (Kap 6.4.8.2) 

Fortplantningsområde Ett område som behövs för parning och födsel, 
samt omgivningen kring boet eller 
födelseplatsen, i de fall där avkomman är 
beroende av denna. För vissa arter omfattar 
fortplantningsområdet även tillhörande 
strukturer som behövs för revirhävdande och 
försvar. För arter som reproducerar sig 
asexuellt definieras fortplantningsområdet som 
det område som behövs för att producera 
avkomma. Fortplantningsområden som 
används regelbundet, flera gånger om året eller 
varje år, måste skyddas även de tider när de 
inte används. (Kap 6.6.2) 

Fortplantningsperiod  Denna period kan innefatta tiden för bobygge 
eller val av plats för äggläggning eller födsel, 
genomförande av äggläggning eller födsel, 
eller produktion av avkomma för arter som har 
asexuell fortplantning, inkubation och 
kläckning av ägg, samt uppfödning av ungar. 
(Kap 6.4.8.1) 

Främmande art  En art, underart eller lägre taxon som 
introducerats utanför sin historiska eller nutida 
naturliga utbredning. Detta inkluderar alla 
delar, gameter, frön, ägg eller andra propaguler 
som kan överleva och reproducera sig. (Kap 
2.2.1) 

Främmande invaderande arter En art vars introduktion och/eller spridning 
hotar ekosystem, habitat och arter, d.v.s. en 
främmande art som utgör ett hot mot 
bevarandet av den biologiska mångfalden. 
(Kap 2.2.1) 

Genetisk variation/diversitet Skillnader i arvsanlagen som förekommer i alla 
kromosomer och gener bland individer av en 
och samma art. (Kap 2.2.3) 

Gynnsam bevarandestatus  En arts bevarandestatus anses gynnsam när 
”uppgifter om den berörda artens 
populationsutveckling visar att arten på lång 
sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin 
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livsmiljö, artens naturliga eller hävdbetingande 
utbredningsområde varken minskar eller 
sannolikt kommer att minska inom en 
överskådlig framtid, och det finns och 
sannolikt kommer att fortsätta finnas en 
tillräcklig stor livsmiljö för att artens 
populationer ska bibehållas på lång sikt”. (Kap 
6.4.3.3) 

Habitat  En levnadsplats för en enskild växt- eller 
djurart, eller mer precist artens levnadsplats 
under en viss del av dess livscykel. (Kap 2.4.1) 

Livsmiljö Land- eller vattenområde som kännetecknas av 
särskilda geografiska, abiotiska och biotiska 
egenskaper, oavsett om de är naturliga eller 
delvis naturliga. (Kap 2.4.1) 

Mellanartskonkurrens  Uppstår när individer av olika arter är beroende 
av samma resurser, exempelvis föda och 
habitat. (Kap 2.3.2) 

Metapopulation En metapopulation består av flera 
subpopulationer inom ett geografiskt begränsat 
område med ett avstånd mellan 
subpopulationerna som medger utbyte av 
individer, och därmed gener, mellan 
populationerna.  
(Kap 2.2.2) 

Mutualism  I en interaktion mellan arter innebär mutualism 
(en slags symbios) att alla de inblandade 
parterna gynnas. (Kap 2.3.2)  

Naturligt förekommande arter  Arter som är spontant etablerade i naturmiljön 
(inklusive det äldre odlingslandskapet); d.v.s. 
arter som är hemmahörande i ett område 
och/eller på naturlig väg har spritt sig till 
området. Till naturligt förekommande arter 
räknas även arter som tidigare haft spontant 
etablerade bestånd i landet och försvunnit men 
därefter återinförts. (Kap 2.2.1) 

Naturligt utbredningsområde  En arts naturliga utbredningsområde bör i 
huvudsak betraktas som hela det geografiska 
område, där arten under någon tidsperiod efter 
senaste nedisningen regelbundet har 
förekommit naturligt. För arter som är under 
spridning är utbredningsområdet föränderligt 
och kan utvidgas år för år. Denna definition 
inkluderar biotoper och populationer som är 
beroende av hävd. (Kap 2.4.2) 
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Nyckelarter Arter som upprätthåller nyckelprocesser som är 
livsavgörande för övriga arter i ekosystemet. 
(Kap 2.3.3)  

Nyckelpredator  En art som påverkar sitt ekosystem genom att 
ha en nyckelfunktion i näringskedjan. (Kap 
2.3.3) 

Parasitism  I en interaktion mellan arter innebär parasitism 
att en organism lever på ett annat, ett s.k. 
värddjur eller värdväxt (som kan fortsätta leva 
eller ta skada). (Kap 2.3.2) 

Population En grupp individer av samma art som lever på 
en viss plats vid samma tidpunkt och som 
(potentiellt) fortplantar sig inom gruppen. (Kap 
2.2.2) 

Predator En art som gynnas på en an art bekostnad (Kap 
2.3.2) 

Predation  I en interaktion mellan arter innebär predation 
att predatorn gynnas på den andra artens 
(bytets) bekostnad. (Kap 2.3.2) 

Resiliens Ekosystemens motståndskraft, eller s.k. 
”buffringsförmåga”, mot förändringar och 
störningar, såväl naturliga som antropogena, 
utan att övergå till ett annat icke önskvärt 
tillstånd. (Kap 2.3.1) 

Synergieffekt  Innebär exempelvis att en påverkan på en art 
(exempelvis jakt) ger en större påverkan på 
arten om annan påverkan (exempelvis 
avverkning av skog eller utsläpp av 
förorenande ämnen) sker samtidigt.  
(Kap 2.3.1) 

Toppredator En art som befinner sig överst i näringskedjan 
och påverkar ekosystemets hållbarhet genom 
sin påverkan på bytesdjuren.(Kap 2.3.3) 

Trofisk nivå  Med trofisk nivå för en art avses artens position 
i näringskedjan eller näringsväven. (Kap 2.3.2) 

Tröskeleffekt  Tröskeleffekt är en språngvis förändring 
orsakad av en långsam ökning eller minskning 
av den faktor som påverkar. (Kap 2.2.3.1) 

Underart En taxonomisk underkategori till art, även 
begreppet raser eller varieteter används dock 
ofta för domesticerade arter (Kap 2.2.2.1) 

Ursprungliga arter  Arter som är spontant etablerade i ett visst 
område (det s.k. normala eller naturliga 
utbredningsområdet), vilket innebär att de på 
naturlig väg har spritt sig till området.(Kap 
2.2.1) 



389

Viloplats Områden som behövs för att vidmakthålla ett 
djur eller en djurgrupp när djuret/djuren inte är 
aktiva. För arter som har ett stadium då de 
sitter fast på ett underlag är viloplatsen detta 
underlag. Viloplatser omfattar sådana 
strukturer som djuren skapat för att utnyttja 
som viloplatser. Viloplatser som används 
regelbundet, flera gånger om året eller varje år, 
måste skyddas även de tider när de inte 
används. (Kap 6.6.2) 

Viltart  Vilda däggdjur och fåglar. (Kap 6.3.1.1) 
Övervintringsperiod (dvala) Dvala är en fas när ett djur blir inaktivt och 

förblir i ett sovande, slött eller vilande tillstånd, 
vanligen under vintern. Dvalan är normalt 
förknippad med sänkt kroppstemperatur och 
sänkt puls och andningsfrekvens, vilket innebär 
att mindre energi än förbrukas. (Kap 6.4.8.1)  
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