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— EU-dom i hänskjuten fråga i förenade målen C-473/19 och C-
474/19  ”Skydda skogen-domen” – 2021-03-04
− Underkänner svensk praxis som gällt artskydd sen bl.a. MÖD 2016:1

— Ovanligt många nya vägledande domar i MÖD
− MÖD 2021-02-26, M 7168-19 – Norkalk (Klinthagen 2.0)
− MÖD 2021-06-09, M 3547-20 – Knärot
− MÖD 2021-07-12, M 3276-20 – Mindre hackspett 
− MÖD 2021-09-29, 13672-19 & 13636-19 – Trafikverket Onsalahalvön

— SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar 
− Förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och 

lagföra artskyddsrelaterad brottslighet.
− Översyn av fridlysningsbestämmelserna.

Kort introduktion till ett händelserikt 2021 gällande 
artskyddet
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— Slutavverkning avseende ett skogsområde i Härryda kommun. 

— Skogsstyrelsen gav en specifik vägledning rörande försiktighetsmått, bl.a. 
för att undvika dispens. 

— Påverkade arter var mindre hackspett, tjäder, talltita, kungsfågel, svartmes 
och åkergroda.

— Föreningen Skydda skogen, Naturskyddsföreningen samt Göteborgs 
ornitologiska förening överklagade först till Lst, sen till MMD.

— MMD valde att begära förhandsavgörande hos EU-domstolen rörande vissa 
tolkningsfrågor. 

Kort bakgrund till Skydda skogen-målet
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1. Ska artikel 5 i Fågeldirektivet tolkas så att förbudet enbart omfattar 

fåglar i bilaga 1 eller som är hotade på någon nivå eller har en 

långsiktigt vikande populationstrend?

2. På vilken nivå bör bedömningen av artens bevarandestatus göras 

(individ, population etc.)?

3. Är det rätt som Sverige har gjort att förbuden i artikel 12 i art- och 

habitatdirektivet, och artikel 5 i fågeldirektivet först aktualiseras om 

den berörda artens bevarandestatus riskerar att försämras?

Vilka frågor ställde Vänersborgs tingsrätt?
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1. Artikel 5 i Fågeldirektivet utgör hinder för en nationell praxis där förbuden 

inte är tillämpligt på alla fåglar, dvs alla fåglar omfattas av samma skydd.

2. Skyddet upphör inte att gälla om bevarandestatusen är opåverkad.

3. Platser för vila och reproduktion för skyddade arter behöver alltid ha 

kontinuerlig ekologisk funktion, även för arter vars bevarandestatus 

uppenbart inte påverkas på någon nivå.

4. Förbuden omfattar även enstaka exemplar av arten.

EU-domstolens svar på hänskjutna tolkningsfrågor

EU-domstolen underkänner svensk praxis
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— Sverige har överimplementerat artikel 5 i fågeldirektivet, likställs 

med reglerna inom art- och habitatdirektivet i 4 § AFO. 

— För EU saknar detta betydelse eftersom den EU-rättsliga 

regleringen utgörs av ett minimidirektiv som kan skärpas 

genom nationell lagstiftning

Hur hamnade vi här?
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— MÖD 2021-02-26, M 7168-19 – Norkalk (Klinthagen 2.0)
− Underkänner i princip den vägledande dom (MÖD 2016:1) som utgjort praxis i Sverige under senaste åren. 

Resonerar att den inte är förenligt med EU-direktiven. 

− Underkänner kunskapsunderlaget gällande de fridlysta arterna i målet

— MÖD 2021-07-12, M 3276-20 – Mindre hackspett samt MÖD 2021-06-09, M 3547-20 –
Knärot
− Det skall finnas en rimlig grad av säkerhet att skyddsåtgärder har avsedd effekt.

− Veteranisering av träd ses inte som en effektiv skyddsåtgärd. 

− I Knärots-målet fanns forskning och tidigare erfarenhet men för en hotad art (även en vanlig sådan) ställs 
höga krav på skyddsåtgärdernas dokumenterade effekt - försiktighetsprincipen. 

— MÖD 2021-09-29, 13672-19 & 13636-19 – Trafikverket Onsalahalvön
− Underkänner skyddsåtgärderna pga osäkerheter i effekt, både generellt och över tid

− Dispens krävs vid påverkan på arter (i enlighet med Skydda skogen-avgörandet)

— Kraven på ett tillräckligt kunskapsunderlag är alltigenom märkbar i MÖD:s resonemang 
(jfr. MÖD 2013:13). 

— Kraven på skyddsåtgärdernas dokumenterade effekt har höjts. 

Några viktiga MÖD-avgörande under 2021
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— Osäkerheter i vad som gäller, vi har ingen ny praxis att luta oss 
på.

— Vilka skyddsåtgärder är möjliga att genomföra? Hur mycket 
skall man inventera/utreda inom ramen för miljöbedömningen?

— Enligt ”Skydda skogen”-domen får livsmiljöer för väldigt vanliga 
arter, t.ex. åkergroda och vanligare fåglar, ett starkare skydd. 

— För att få dispens för påverkan på arter som omfattas av 4 §
AFO krävs särskilda skäl.
− ”Allt överskuggande allmänintresse som inte kan tillgodoses på annat 

sätt”
− Privata intressen kan normalt inte uppfylla detta (jfr. MÖD 2015:3 - Örndalen)

− Detaljplaner för bostadsändamål brukar inte bedömas som ett allt 
överskuggande allmänintresse (jfr domsluten M 4651-13 och M1076-14)

Implikationer för miljöbedömningen? 
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— Föreslagna ändringar kommer att åtgärda de problem som lyfts fram 
genom t.ex. ”skydda skogen-domen”. 

— Åtgärderna bedöms inte få några  konsekvenser eftersom förslagen 
till majoriteten endast kodifierar rådande praxis och endast syftar till 
ett förtydligande. 

— Föreslås träda ikraft 1 juli 2022 (har varit på remiss till 25/10). 

Överlag är SOU:n ett bra referensverk, innehåller en detaljerad 
beskrivning av artskyddsreglernas och naturvårdslagstiftningens historik. 

Tillbaka till SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt 
gemensamma ansvar
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Artskyddet i miljöbedömningen - skillnader

Specifik miljöbedömning

I de flesta fall kan artskyddsfrågor 
hanteras samlat med övriga prövningen, 
t.ex. i domstol eller hos miljöprövnings-
delegationen. Det gäller både dispenser 
enligt 14-15 §§ AFO, men också 
villkorade skyddsåtgärder. 

Myndigheten eller domstolen har 
möjlighet att på ett enkelt sätt villkora 
viktiga skyddsåtgärder, som krävs för att 
minimera eller undvika påverkan på 
fridlysta arter. Även kompensations-
åtgärder kan villkoras. 

Strategisk miljöbedömning
Länsstyrelsen kan endast avstyrka eller 
tillstyrka, de har inga möjligheter att 
sätta villkor. De kan inte ge dispens 
inom ramen för ärendet. 

Det enda som är lagligt bindande är det 
som fastställs på plankartan. 
Planbeskrivningar och MKB är inte 
bindande dokument. 

Ofta vill länsstyrelsen därför ha en 
sidoprövning i formen av ett 12:6-
samråd där de får möjlighet att ställa 
krav på skyddsåtgärder. 

Dispenser hanteras i en sidoprövning.

Samlad prövning Sidoprövningar
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Intro av Britt Forsén, handläggare artskyddsärenden på Naturvårdsverket

På vilket sätt kommer miljöbedömningarnas 
arbetssätt förändras?

Vilket behov ser ni av stöd och vägledning?

Diskussion i grupper


