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1 Inledning 
”Variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer (inklusive landbaserade, 

marina och akvatiska ekosystem) samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; 

detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”1 

 Stycket ovan är definitionen av biologisk mångfald enligt FN:s konvention om biologisk 

mångfald (CBD) som undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 

och trädde i kraft 1993, då även Sverige undertecknade den. Genom detta intygar Sverige att 

vårda den biologiska mångfalden och nyttja den på ett hållbart sätt. Definitionen av biologisk 

mångfald i stycket ovan kan kännas svår att greppa, på ett enklare sätt kan biologisk mångfald 

beskrivas som ett mått på diversitet i tre nivåer; habitat, mångfalden av olika arter samt 

genetisk mångfald inom arten. En viktig förutsättning för en rik biologisk mångfald är 

variationer i landskapet som ger upphov till olika typer av livsmiljöer för olika typer av arter.2  

Biotopskyddsområde utgör ett av miljöbalkens (1998:808) (MB) skyddsinstitut för 

naturområden och syftar till att bevara små mark- och vattenområden av vissa naturtyper som 

på grund av särskilda egenskaper utgör viktiga livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller 

annars är särskilt skyddsvärda. Sådana områden benämns i MB biotoper, och utgör dessutom 

ofta goda livsmiljöer även för arter som inte är hotade. Inom ett biotopskyddsområde är 

åtgärder som på något sätt kan skada naturmiljön förbjudna. Biotopskyddet bidrar därför till 

ett långsiktigt bevarande av den biologiska mångfalden och därmed även till att uppfylla både 

internationella och nationella miljömål.3  

Att vissa naturområden skyddas som biotoper utgör ibland ett hinder för 

jordbruksföretagande. Detta gäller framförallt biotoper som stenmurar, odlingsrösen och 

diken som försvårar framkomligheten för stora skogs- och jordbruksmaskiner eller hindrar 

sammanläggning av mark till större och mer lönsamma skiften.4 Dessa är biotoper som i 

många fall uppkommit genom människans brukande av marken genom historien och en 

pågående jordbruksverksamhet som bidrar till ett öppet jordbrukslandskap gynnar många 

gånger de livsmiljöer som biotopen kan erbjuda djur- och växtarter. Detta har ansetts som ett 

problem då områden genom att de är skyddade hindrar jordbruken från att effektiviseras och 

följa samhällsutvecklingen, och det finns argument som hävdar att sådana åtgärder som 

hindras av biotopskyddet på lång sikt främjar de livsmiljöer för arter som det syftar att 

                                                
1 SÖ, 1993:77, s. 9. 
2 Centrum för Biologisk Mångfald [www.slu.se] 2015-04-09. 2 Centrum för Biologisk Mångfald [www.slu.se] 2015-04-09. 
3 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 8.  
4 Jordbruksverket, Rapport 2013:10, s. 7. 



5 
 

bevara.5 På grund av detta ändrades bestämmelserna 1 september 2014 genom att en ny 

paragraf infördes i MB som gör det möjligt att ge dispenser från biotopskyddet för åtgärder 

som underlättar för jordbruket, under förutsättning att åtgärden inte motverkar biotopskyddets 

syften. Ändamålet med lagändringen är att öka samspelet mellan jordbruket och 

biotopskyddsområden genom att bidra till ett upprätthållande av den biologiska mångfalden i 

odlingslandskapet och samtidigt öka jordbrukens möjligheter till utveckling.6  

 
2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för den senaste ändringen i lagstiftningen som berör 

dispens för åtgärder som underlättar för jordbruket inom områden som omfattas av det 

generella biotopskyddet, och undersöka hur ändringen samspelar med det ursprungliga 

ändamålet med skyddsinstitutet. I uppsatsen kommer jag även undersöka vad lagändringen 

hittills har gett för resultat i praktiken och diskutera det utifrån syftet med lagändringen, och 

utifrån detta diskutera möjliga effekter på biotopskyddsområdets syften i framtiden. 

 

3 Metod och material 
För att uppfylla syftet har jag använt mig av den rättsvetenskapliga metoden där jag 

framförallt studerat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Eftersom utbudet av doktrin som 

behandlar ämnet på djupet är sparsam, har handböcker, vägledningar och rapporter från 

myndigheter som Naturvårdsverket och Jordbruksverket istället använts för ökad förståelse av 

vad begreppet biotopskyddsområden och dess syfte innebär samt hur tillämpningen av 

lagstiftningen kring det ser ut. Praxis har använts för att ge en inblick i hur lagstiftningen har 

tolkats och använts innan den 1 september 2014 då de nya dispensreglerna trädde i kraft. Då 

lagändringen nyligen genomfördes saknas ännu praxis från domstolarna. Som underlag har 

jag istället använt mig av beslut baserade på den nya lagändringen, 7 kap. 11 b § MB, från 

Länsstyrelsen i Kalmar län. Anledningen till att detta område har valts ut är dels att biotoper 

som stenmurar och stenrösen är ett vanligt inslag i landskapet och dels att marken till stora 

delar används för jordbruk, och dessa två faktorer är sådana som dispensprövningar med stöd 

av den nya lagändringen till en stor del förväntas att utgöras av.7  

 

                                                
5 Jordbruksverket 2013, Rapport 2013:10, s. 88. 
6 Prop. 2013/14:141, s. 111. 
7 Prop. 2013/14:141, s. 113. 
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4 Biotopskyddsområden – syfte och lagstiftning 
4.1 Bakgrund till skyddsformen 
Behovet av skydda mindre mark- och vattenområden med syfte att bevara artrikedomen och 

behålla olika typer av livsmiljöer i landskapet är ingen ny insikt. Efter att en översyn gjordes 

under 1988 av den då gällande naturvårdslagen (1964:822) (NVL) med avsikten att bedöma 

förutsättningarna för ett ökat skydd för arter och naturmiljöer, konstaterade regeringen att 

många naturtyper som tidigare förekommit i stor utsträckning under de senaste decennierna 

kraftigt minskat. Exempelvis hade många naturliga betesmarker, åkerholmar, stenmurar och 

diken i landskapet på flera ställen försvunnit på grund av att större sammanhängande 

markområden var önskvärda vid rationaliseringen av jord- och skogsbruket under 1900-talet. 

Detta har orsakat färre variationer i landskapsbilden på många platser, och den förlust av 

naturtyper detta har lett till är något som utgör ett hot mot den biologiska mångfalden 

eftersom tillgången på viktiga livsmiljöer för många djur- och växtarter minskat. 8 

Regeringens utredning resulterade i en proposition som betonade att jordbrukspolitiken skulle 

främja förändringar som innebar förbättringar för miljön, ett mer variationsrikt 

odlingslandskap och en ökad genetisk mångfald.9 I den föreslogs därför att ett nytt lagstadgat 

områdesskydd upprättades för skydd av områden som utgör sådana naturtyper som erbjuder 

goda livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som på annat sätt har särskilt skyddsvärda 

egenskaper mot handlingar som riskerade att skada dem.  

I den gällande lagstiftningen vid den tid då propositionen arbetades fram, fanns 

visserligen redan möjligheter till flera former av skydd för utsatta naturmiljöer och bevarande 

av den biologiska mångfalden. Bland annat kunde naturreservat upprättas och det fanns även 

möjlighet att fridlysa hotade arter. Inget av dessa skyddsinstitut som lagstiftningen erbjöd 

bedömdes dock vara utformade på ett lämpligt sätt för de områden som det för stunden ansågs 

viktiga att skydda. Det faktum att områdena ofta är mindre till storleken gjorde att det ansågs 

som ett för omfattande arbete att bilda naturreservat med tillhörande föreskrifter för dem. Att 

fridlysa arter var inte heller ett bra alternativ, då avsikten var att få till stånd ett beskydd för 

området och dess funktioner för växt- och djurarter snarare än för specifika arter.10   

1991 trädde den nya skyddsformen ikraft och fördes in i NVL. Intentionen var att den 

skulle vara effektiv och billig att upprätta samt leda till en förbättrad situation för utsatta växt- 

och djurarter. Redan när bestämmelsen infördes insåg man vilka praktiska fördelar det skulle 

                                                
8 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 20-21. 
9 Prop. 1990/91:90 s. 391. 
10 Prop. 1990/91 s. 392. 
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ge vid inrättandet av biotopskyddsområden om vissa naturtyper med tydlig karaktär skulle ges 

ett allmänt skydd. I samband med att paragrafen trädde ikraft fick Skogsstyrelsen och 

Naturvårdsverket i uppdrag att under kommande år reda ut vilka naturtyper, enligt den nya 

bestämmelsen benämnda biotoper, som var lämpliga att omfattas av ett generellt biotopskydd, 

med kriteriet att de skulle vara lätta att känna igen för markägare. Detta ledde till att till nya 

bestämmelser infördes i den då gällande naturvårdsförordningen (1976:484) 1 januari 1994, 

som specificerade de biotoper som skulle omfattas av det generella skyddet, samt de biotoper 

av mindre tydlig karaktär som beslutsmyndigheter hade möjlighet att upprätta 

biotopskyddsområde för i det enskilda fallet.11 

 

4.2 Lagstiftning 
I samband med MB:s ikraftträdande 1999 överfördes regleringen kring biotopskyddsområden 

till den. Lagtexten omformades i samband med detta men innebörden av skyddsformen var 

fortsatt densamma som i NVL, och idag regleras den i 7 kap.  11 § MB. 12  Första stycket i 

paragrafen medger att regeringen får meddela föreskrifter som avser att skydda små mark- 

och vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för 

djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns ingen given övre gräns 

för storleken på områden som ska räknas som små, i förarbetena anges att storleken får 

variera men att det ska handla om mindre områden.13     

Av lagrummet framgår sedan att det finns två former av biotopskyddsområden. Den 

ena formen utgör enligt 7 kap. 11 § 1 p. MB ett generellt områdesskydd för biotoper av den 

typ som till karaktären är lätta att känna igen för markägare. De biotoper som omfattas av det 

generella skyddet finns sedan MB:s ikraftträdande enligt 5 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt MB mm. (FOMS) listade i bilaga 1 till förordningen. De sju naturtyper 

som omfattas är alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i 

jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbrukslandskap, stenmurar i 

jordbruksmark och åkerholmar. Sådana områden har således genom 7 kap. 11 § 1 p. MB ett 

direkt skydd oavsett var i landet de är belägna och områdesskyddet behöver inte föregås av ett 

beslut. 

Den andra formen innebär enligt 7 kap. 11 § 2 p. MB ett enskilt områdesskydd som en 

myndighet eller en kommun har möjlighet att besluta om i det enskilda fallet. Enligt 6 § 

                                                
11 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 21-23. 
12 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 26. 
13 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 80. 
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FOMS är Skogsstyrelsen den myndighet som ska besluta om enskilda områdesskydd när det 

gäller biotoper som förekommer i områden som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och 

som ställs upp i bilaga 2 till FOMS. I bilaga 2 finns 19 olika biotoper och några exempel på 

sådana är ravinskogar, brandfält och hasselrika skogar. Länsstyrelsen får inom övriga 

områden som inte omfattas av skogsvårdslagen enligt 7 § FOMS besluta om enskilda 

områdesskydd för någon av de 16 biotoper som finns listade i bilaga 3 till FOMS. Exempel på 

sådana är ängar, bergsbranter och naturliga vattendrag. Att en kommun har möjlighet att i det 

enskilda fallet besluta om ett biotopskyddsområde framgår av 7 kap. 11 § 2 p. MB och 7 a § 

FOMS och det gäller för samtliga biotoper som finns i bilaga 2 och 3 till FOMS. En 

förutsättning för att en naturtyp ska kunna betecknas som en sådan biotop som kan skyddas 

genom biotopskyddsområde enligt lagens mening är att den omfattas av 7 kap. 11 § MB, och 

ska alltså finnas listad i någon av bilagorna 1, 2 eller 3 till FOMS.14  

Inom biotopskyddsområdet är samtliga verksamheter och åtgärder som på något sätt 

kan skada naturmiljön förbjudna enligt 7 kap. 11 § 2 st. MB. Någon direkt definition på vilka 

åtgärder och verksamheter som omfattas finns inte angivet i lagtexten. Naturvårdsverkets 

handbok om biotopskyddsområden ger en vägledning beträffande detta. Handboken är 

visserligen inte juridiskt bindande, men innehåller rekommendationer som i de flesta fall bör 

följas av beslutsfattaren. 15  Enligt handboken kan sådana verksamheter som kan skada 

naturmiljön exempelvis vara sådana som innebär att mark- eller vattenområdet inom ett 

biotopskyddsområde ska användas för exempelvis jordbruk, utvinning av material eller 

anläggande av väg. Det kan också gälla åtgärder som medför ett ingrepp i miljön med följd att 

den förändras i form av grävning, igen- eller omläggning av ett dike och rivning av en 

stenmur. 16 

Lagtexten är utformad med en försiktighetsprincip, alla åtgärder och verksamheter 

som kan skada naturmiljön är förbjudna. Det behöver därmed inte konstateras att en skada 

kommer att ske, det är tillräcklig att det finns en risk för skada inom biotopskyddsområdet för 

att en verksamhet eller åtgärd ska vara otillåten. Verksamhetsutövaren har ansvar för att 

bevisa motsatsen om åtgärder vidtas i området.17 I samma stycke fastslås dock att det finns 

möjlighet till dispens från förbudet i det enskilda fallet om särskilda skäl föreligger. Vad som 

avses med särskilda skäl och rutinerna vid en dispensprövning behandlas närmre i kap. 5 i 

denna uppsats.  
                                                
14 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 12. 
15 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 14. 
16 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1 s. 33. 
17 Michanek & Zetterberg, s. 33. 
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Om det inför ett inrättande av biotopskyddsområden i det enskilda fallet enligt 7 kap. 11 § 2p. 

MB krävs att mark tas i anspråk eller att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras, 

är det möjligt enligt 2 kap. 15 § regeringsformen (1974:19) om det krävs för att tillgodose det 

allmänna intresset av att bevara naturmiljön. I de fallen har fastighetsägaren rätt till ersättning 

enligt MB:s ersättningsregler i 31 kap. 4 § 4 p. MB.18  

 

4.3 Syfte 
Trots att områdena som skyddas av biotopskyddet är mindre till storleken bidrar de till flera 

viktiga funktioner inom ekosystem och i samverkan mellan ekosystem. Förutom att de ger 

upphov till en variation i landskapet som erbjuder livsmiljöer av olika karaktärer utgör de 

dessutom tillflyktsorter och spridningskorridorer som är viktiga för många olika typer av djur- 

och växtarters överlevnad och utbredning.19 Förändring av markanvändningen som innebär att 

sådana typer av miljöer försvinner är en stor orsak till att arter utrotas eller kraftigt försämras 

på genetisk nivå.20 Det huvudsakliga syftet med biotopskyddet är att ge ett långsiktigt skydd 

till sådana områden som ett led i att bevara den biologiska mångfalden, vilket innebär att 

lagstiftningen kring biotopskyddsområden också bidrar till att uppfylla de nationella och 

internationella miljömål som berörs av det.21  

Att hindra förlust av arter för att bevara en rik biologisk mångfald är av stor vikt för att 

bevara hållbara ekosystem som är motståndskraftiga. Ekosystemen erbjuder tjänster som är 

livsnödvändiga för oss människor, och som vi bör utnyttja på ett långsiktigt hållbart sätt för 

att de ska kunna bestå. Den ekosystemtjänst som jordbruket grundar sig i är 

livsmedelsproduktion. Livsmedelsproduktionen är i sin tur beroende av flera andra 

ekosystemtjänster så som pollinering, jordmånsbildning och näringstillförsel.22 Produktionen 

förbättras om markerna som brukas och de grödor som odlas därpå är motståndskraftiga vid 

kraftig nederbörd, torka eller angrepp av skadedjur. I ett ekosystem där många arter har 

utrotats, eller där individer inom en art försvagats genetiskt, försämras kapaciteten till detta. 

Den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga förmåga att 

bidra till människors välbefinnande. Därför bidrar arbete för ett bevarande av den även till en 

                                                
18 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1 s. 67. 
19 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 19. 
20 Naturvårdsverket, Rapport 6389, s. 23. 
21 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 16. 
22 Naturvårdsverket, Rapport 6389, s. 21. 
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ansvarsfull och långsiktig ekonomisk utveckling, och bör anses som investeringar i 

välståndet.23 

 

4.3.1 Syftets koppling till internationella och nationella miljömål 
CBD är en ramkonvention med ändamål är att åstadkomma ett globalt samarbete där samtliga 

länder som ratificerat konventionen ska ansvara för att nå de mål som ställs upp för bevarande 

av biologisk mångfald, hållbart utnyttjande av den biologiska mångfalden och en rättvis 

fördelning av den nytta vi drar av naturen och dess ekosystem. Sverige ratificerade 

konventionen 1993.24 Vid CBD:s senaste partsmöte i Nagoya 2010 antogs en plan med en 

vision om en värld som är i harmoni med naturen och där ”biologisk mångfald senast 2050 

värderas, bevaras, återställs och nyttjas på ett klokt sätt och som upprätthåller 

ekosystemtjänster, bidrar till en välmående planet och är till väsentlig nytta för alla 

människor”.25 Avsikten med planen är att vidta effektiva åtgärder för att förhindra förlusten 

av den biologiska mångfalden så att ekosystemen år 2020 är hållbara och kan leverera 

nödvändiga tjänster. För att uppnå målet med strategin innehåller planen 20 delmål, dessa 

kallas Aichimålen.  

Sverige har också ansvar för miljömål kring biologisk mångfald som ställs upp av EU. 

Då även EU ingår som part i CBD, har EU- kommissionen utifrån Aichimålen tagit fram en 

särskild strategi för sina medlemsländer med sex mål för att medverka till att uppnå den plan 

som beslutats inom CBD. 26  Till stor del sker genomförandet de internationella 

överenskommelserna genom några av de 16 nationella miljömål som riksdagen antagit.27  

Flera av dem har en koppling till biologisk mångfald, och biotopskyddsområden i 

jordbrukslandskapet bidrar särskilt till att uppfylla två av målen; ”Ett rikt odlingslandskap” 

och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 28  

 
5 Dispens från det generella biotopskyddet 
Bestämmelser om generella undantag från biotopskyddet finns i 7 kap. 11 a § MB samt i 8-8b 

§§ FOMS. Det gäller områden som måste tas i anspråk för byggande av allmän väg eller 

järnväg enligt en fastställd väg- eller järnvägsplan. Undantagen gäller också områden som är 

                                                
23 Prop. 2013/14:141, s. 16-18. 
24 Centrum för Biologisk Mångfald [www.slu.se] 2015-04-09.  
25 Prop. 2013/14:141, s. 20. 
26 The EU Biodiversity Strategy to 2020, EU-kommissionen, s. 21. 
27 Naturvårdsverket, Rapport 6389, s. 9. 
28  Miljömål kopplade till biologisk mångfald är Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust 

och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt 
växt- och djurliv.  
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detaljplanelagda, omfattas av försvarsmaktens områden eller ligger i nära anslutning till 

bebyggelse. I detta kapitel redogörs för den reglering som gör det möjligt till undantag från 

biotopskyddsbestämmelserna i de områden som inte omfattas av de generella 

undantagsreglerna. Det gäller alltså den lagstiftning som är tillämplig när det finns en 

efterfrågan hos en markägare att få dispens för verksamheter och åtgärder inom ett område 

som omfattas av biotopskydd. En del av syftet med denna uppsats är att jämföra beslut 

lagstiftningen resulterade i innan den 1 september 2014 då senaste lagändringen inom 

biotopskyddsbestämmelserna ägde rum med de beslut lagändringen hittills resulterat i. I första 

delen sammanfattas därför möjligheten till dispens enligt 7 kap. 11 § 2 st. MB, som var det 

lagrum som före lagändringen trädde i kraft användes vid dispensansökningar. Det lagrummet 

kvarstår och är fortfarande gällande i samma lydelse. Den senaste lagändringen innebär ett 

komplement till den tidigare lagstiftningen, då den klargör och lättar upp förutsättningarna för 

dispens29, och beskrivs i kapitlets andra del. 

 

5.1 Möjligheter till dispens enligt 7 kap. 11 § 2 st. MB 
I 7 kap. 11 § 2 st. MB anges att dispens från förbudet att utföra en verksamhet eller en åtgärd 

som kan medföra skada inom biotopskyddsområdet får medges i det enskilda fallet under 

förutsättningar att särskilda skäl föreligger. På grund av att ingen prövning i det enskilda fallet 

krävs inför ett inrättande av ett generellt biotopskyddsområde, finns det ett behov av att kunna 

medge dispens från det vid vissa situationer som varit oförutsedda då det inrättades.30   

Vad som kan anses vara särskilda skäl för att få dispens att utföra verksamheter eller 

åtgärder som kan skada naturmiljön inom ett biotopskyddsområde är något som måste 

avgöras genom en bedömning från fall till fall, och är inget som kan hållas allmänt eftersom 

förutsättningarna är unika för olika områden. Några exempel på åtgärder där det kan anses 

föreligga särskilda skäl för dispens är exempelvis om det gäller en exploatering av stort 

allmän intresse och inga andra alternativ föreligger eller om ett träd riskerar att falla och 

behöver tas ned för att inte utgöra en risk för människors säkerhet. För åtgärder som innebär 

underhåll och naturvård i området behövs vanligen ingen dispens sökas. Slåtter och viss 

röjning är sådana åtgärder som vanligen är förenliga med biotopskyddets syften eftersom de 

är en förutsättning för att de biotopens biologiska värden upprätthålls. Det är fastighetsägaren 

som ansvarar för att åtgärder som vidtas inom biotopskyddsområdet inte är skadliga för 

                                                
29 Naturvårdsverket, Tillämpning av 7 kap. 11 b § MB, s. 11. 
30 Prop. 1997/98:45, s. 313. 
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naturmiljön.31  Det är möjligt att söka dispens för åtgärder genom 7 kap. 11 § 2 st. MB för 

båda typerna av biotopskyddsområden. För de som inrättats efter ett beslut i det enskilda fallet 

ska prövningen av dispensansökan göras genom noga avvägande av den myndighet som 

beslutade om områdesskyddet.32  

 

5.1.1 Avgörande faktorer vid en dispensprövning 
Vid en ansökan om dispens för en åtgärd inom ett biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § 2 st. 

MB ska en prövning i varje enskilt fall göras enligt de regler som finns i MB och med 

beaktande av den praxis som framkommit i vägledande domar. I bedömningen ska en 

avvägning göras där skadans omfattning på biotopens naturmiljö ställs mot de positiva 

effekter som den åtgärd som kommer att orsaka skadan förväntas ha. En omfattande skada 

tillsammans med svaga motiv till åtgärden ökar sannolikheten att dispensansökan avslås. 

Trots att en skada på naturmiljön anses vara mindre kan det dock inte ensamt vara skäl till att 

medge en dispens, det ska även finnas starka motiv till varför åtgärden är önskvärd och vad 

den förväntas resultera i.33  

Bedömningen av hur pass stor skada en åtgärd kommer orsaka beror till stor del på 

biotopskyddsområdets naturvärden. Med naturvärden avses områdets växt- och djurliv, dess 

betydelse för den biologiska mångfalden och de ekologiska funktioner det bidrar till i 

landskapet. Förekomsten av den naturtyp som den aktuella biotopen för dispensprövning 

utgörs av har en betydande roll för hur högt dess naturvärde uppskattas. Råder det brist på den 

aktuella naturtypen för dispensansökan lokalt, regionalt eller nationellt föreligger det större 

anledning att skydda den och därmed blir sannolikheten större att dispensen avslås för 

åtgärder som riskerar att medföra skador på den. Andra faktorer som påverkar hur naturvärdet 

bedöms är artrikedomen inom biotopskyddsområdet, om området utgör livsmiljö för hotade 

arter eller om det ingår i ett ekologiskt sammanhang där det har betydelse för livsmiljöer hos 

andra biotoper.34 Ytterligare en aspekt som ska beaktas vid prövningen är hur pass omfattande 

skadan kan förväntas bli. Betydelsefullt för den bedömningen är om skadan påverkar 

biotopens naturvärden permanent eller om de kommer kunna återuppbyggas i framtiden.35 

                                                
31 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 89. 
32 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 87. 
33 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 92. 
34 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 93. 
35 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 94. 
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Viktigt att beakta vid prövning om en dispens är även de följder som kan uppstå genom 

kumulativa effekter både vid tidpunkten för den aktuella dispensen och i framtiden.36    

 Förutom reglerna i MB:s 7 kap. MB ska de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB 

alltid tillämpas vid en dispensprövning. Enligt 2 kap 1 § MB ligger bevisbördan hos 

verksamhetsutövaren, därmed hos den som ansöker om dispensen, att påvisa att samtliga av 

de krav som 2 kap. MB ställer upp följs. Det innebär bland annat att verksamhetsutövaren har 

ett ansvar för att vidta försiktighetsmått för att motverka skador på miljön och för att kunna 

bevisa att lokaliseringen för den aktuella verksamheten eller åtgärden som dispensen ansöks 

för är den bäst lämpade med avseende på dess miljöpåverkan. Om den tänkta åtgärden 

innebär förändrad markanvändning ska även hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap. MB 

tillämpas.37  

 Vi en ansökan om dispens ska det även göras en avvägning mellan det allmännas 

intresse av att vårda naturen och den enskilda markägarens intresse att få utföra åtgärden. Den 

enskildas prövning beaktas genom proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § MB.  En 

inskränkning av en enskild markägares rätt att bruka sin mark får inte gå längre än vad som 

krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.38 Hänsyn till det allmänna intresset tas med 

stöd av 7 kap. 26 § MB, som fastställer att dispenser från förbud genom biotopskyddsområde 

endast får medges om verksamheten eller åtgärden är förenlig med förbudets syfte.  

 
5.1.2 Tidigare praxis 
I detta kapitel sammanställs ett tidigare avgörande från Miljööverdomstolen (MÖD) som har 

relevans för uppsatsens senare diskussion och analys. Det visar på hur regleringen användes 

innan den senaste lagändringen trädde i kraft och berör en situation där ansökan om dispens 

för en åtgärd som avsågs underlätta för en jordbruksverksamhet avslogs. Det är således av den 

typ där lagändringen kan komma att göra en skillnad inför kommande beslut i förhållande till 

vad tolkningen av lagen har resulterat i tidigare.  

 

MÖD 2006:16 

Domen från 2006 har kommit att bli vägledande för vilka skäl ska anses som särskilda för att 

en dispens med stöd av 7 kap 11 § 2 st. MB ska kunna medges. I avgörandet fastslog MÖD att 

skälet att effektivisera en jordbruksverksamhet genom att lägga igen tre diken som omfattades 

                                                
36 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 98. 
37 Naturvårdsverket, Handbok 2012:1, s. 92. 
38 Michanek & Zetterberg, s. 37. 
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av biotopskyddet inte ensamt ansågs utgöra ett fullgott skäl för att en dispens skulle kunna 

beviljas. Öppna diken omfattas enligt 7 kap. 11 § 1 p. MB och 5 § FOMS av det generella 

biotopskyddet vars syfte är att förhindra sådana åtgärder som exempelvis igenläggning av 

diken för att bevara viktiga livsmiljöer för växt- och djurarter. MÖD hänvisade i domslutet till 

förarbetena till MB kring biotopskyddet där det anges att dispenser visserligen ska vara 

möjliga att få, men huvudsakligen för åtgärder i vissa oförutsedda situationer.39 Behovet av 

rationalisering av den aktuella jordbruksfastigheten kunde i detta fall inte anses ha varit 

oberäknelig då biotopskyddet infördes enligt domstolen. Ett medgivande om dispens för att 

lägga igen dikena ansågs därför inte vara förenligt med biotopskyddets syften, och skulle 

därmed strida mot 7 kap. 26 § MB. Avsikten som enbart var att effektivisera verksamheten 

bedömdes alltså inte vara sådant särskilt skäl som krävs för dispens enligt den gällande 

lagstiftningen och dispensansökan avslogs.40  

  

5.2 Nya dispensregler 1 september 2014 
5.2.1 Bakgrund till lagändringen 
Som tidigare berörts har biotopskyddet ibland upplevts som förhindrande för åtgärder som 

bidrar till att utveckla och rationalisera jordbruket. Innan den senaste ändringen i 

biotopskyddsbestämmelserna, var den enda möjligheten till dispens från det generella 

biotopskyddet41 att prövningen godkändes i de bedömningar som beskrivits i kapitlet ovan, 

alltså genom ett stöd av 7 kap. 11 § 2 st. MB. Förutsättningarna för att få en sådan dispens har 

ansetts som alltför strikta. I tidigare prövningar av dispenser för åtgärder som skulle innebära 

positiva effekter på lönsamheten för jordbruksmarker, har praxis visat att effektivisering inte i 

sig kan anses som ett sådant särskilt skäl som ska föreligga för att en dispens ska kunna 

medges, trots att enbart mindre ingrepp i naturmiljön krävs. Alternativet att inte kunna 

genomföra de nödvändiga åtgärderna för möjliggöra en mer lönsam jordbruksdrift har i vissa 

fall inneburit en risk för att verksamheten tvingas upphöra.42 I ett regeringsuppdrag 2012 fick 

därför Jordbruksverket i samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i uppgift 

att göra en översyn över det generella biotopskyddet och beskriva de problem som det har gett 

upphov till. I uppdraget ingick även att föreslå ändringar i regleringen kring 

biotopskyddsområden. 43   

                                                
39 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 313-314. 
40 MÖD 2006:16, avgörandedatum 2006-02-28. 
41 I områden utanför de som omfattas av de generella undantagen från biotopskyddsbestämmelserna. 
42 Jordbruksverket, Rapport 2013:10, s. 7. 
43 Prop. 2013/14:141, s. 91.  
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Jordbruksverket belyser i den rapport som utredningen resulterade i svårigheten av att hantera 

en skyddslagstiftning som i vissa fall riskerar att påverka grundförutsättningarna för de värden 

som ska skyddas. De förhållanden som odlingslandskapet bidrar till gynnar i de allra flesta 

fall de naturtyper som biotopskyddet omfattar och därmed också den biologiska mångfalden. 

För att biotoperna ska kunna upprätthålla de livsmiljöer som de erbjuder för djur- och 

växtarter krävs därför ett aktivt och livskraftigt jordbruk. Ett bättre samspel mellan 

jordbrukande och biotopskydd efterfrågades, och Jordbruksverket kom efter utredningarna 

fram till att åtgärder till förmån för utvecklingen mot långsiktiga och mer ekonomiskt hållbara 

jordbruksverksamheter bör kunna utgöra ett sådant särskilt skäl för att få dispens från 

biotopskyddet. Detta för att säkerställa att jordbrukande upprätthålls samtidigt som att 

förutsättningarna för de biotoper som gynnas av det bevaras. 44  

Det faktum att åtgärder, som exempelvis rivning av stenmurar eller igenläggning av 

diken för att öka framkomligheten för dagens bredare och effektivare jordbruksmaskiner eller 

för att få till stånd mer produktiva åkerskiften, inte kan genomföras med stöd av dispensregeln 

i 7 kap. 11 § 2 st. MB styrker argumentet att lagstiftningen kring biotopskyddsområden i vissa 

fall motverkar sitt eget syfte. Framkomligheten genom smalare öppningar och ett brukande av 

åkrar med små arealer kräver att mindre maskiner används, som har lägre effektivitet och som 

också kräver fler körningar. Fler körningar innebär förutom ökad bränsleförbrukning även en 

större risk för överlappning vid användning av gödslings- och växtskyddsmedel. Ett större 

antal körningar riskerar att jorden packas hårdare. Det kan förutom att marken blir mindre 

produktiv, också öka risken för att avrinningen från sådana medel lättare sprider sig och 

förorenar mark- och vattenområden i närliggande miljöer där de inte har för avsikt att hamna. 

I rapporten betonas att dessa är faktorer som långsiktigt riskerar att ge större negativ påverkan 

på miljön än de ingrepp som krävs för att effektivare kunna bruka marken, och att detta inte 

kan anses vara förenligt med biotopskyddets syfte att bevara gynnsamma livsmiljöer för djur- 

och växtarter.45    

Om förutsättningarna för dispens för åtgärder som underlättar för jordbruket skulle 

möjliggöras och förtydligas direkt i lagstiftningen, ansågs detta bidra till att göra 

biotopskyddet mer ändamålsenligt i förhållandet till dess övergripande syfte. I den dåvarande 

lagstiftningen fanns som tidigare nämnt nämligen inte angivet vilka förutsättningar som utgör 

särskilda skäl för att en dispens från biotopskyddsbestämmelserna ska kunna medges. Således 

har praxis blivit den högst vägledande källan vid beslut angående dispens från biotopskyddet 

                                                
44 Jordbruksverket, Rapport 2013:10, s.3-4.  
45 Jordbruksverket, Rapport 2013:10, s. 3-4. 
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för sådana jordbruksrationaliserande åtgärder. Eftersom sådana skäl inte visat sig vara 

tillräckliga för dispens har lagstiftningen i vissa fall ansetts hindra åtgärder som i själva verket 

skulle gynna naturmiljön inom biotopskyddsområden och bevarandet av den biologiska 

mångfalden.46 

 

5.2.2 Syfte med lagändringen  
Den utredning som Jordbruksverket gjorde ledde vidare till ett lagförslag som ingick som en 

del av regeringens proposition ”En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster” med syfte att förankra den politiska inriktningen för arbetet med 

bevarandet av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster i linje med generationsmålet 

och berörda nationella och internationella miljökvalitetsmål.47 I propositionen fastställs att 

regeringen avser att arbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster ska ökas och i den mån det går återställas fram till 2020.48   

Många av de småbiotoper som skyddas som biotopskyddsområden och bidrar till 

variationer i odlingslandskapet är skapade av mänsklig påverkan och ett resultat av 

markanvändningen genom historien. En förutsättning för att bevara den biologiska 

mångfalden i jordbrukslandskapet är att marken fortsätter brukas. Syftet med att ändra 

lagstiftningen är i propositionen detsamma som Jordbruksverket anspelade på i sin utredning, 

att åstadkomma ett bättre samspel mellan områdesskydd och jordbruksverksamhet. Att 

jordbruksföretagens lönsamhet blir sämre anges i propositionen utgöra ett generellt hot mot 

odlingslandskapet i stora delar av landet.49 Lagändringen förväntas därför bidra till ett 

förtydligande av de omständigheter som ska föreligga för att en dispens för en åtgärd inom ett 

biotopskyddsområde ska kunna medges, genom att direkt i lagtexten ge möjligheter till detta 

om åtgärden behövs för att utveckla och underlätta för jordbruket. Detta skulle enligt 

propositionen också leda till en större acceptans för biotopskyddet hos de som har rätt till att 

bruka marken.50 

Lagändringen syftar dessutom till att medverka till att uppnå EU:s strategi för 

biologisk mångfald och Aichimålen då den ingår i den svenska strategin för biologisk 

mångfald. 51 Den har även en tydlig koppling framförallt till det nationella miljökvalitetsmålet 

                                                
46 Jordbruksverket, Rapport 2013:10, s. 64. 
47 Prop. 2013/14:141, s. 11. 
48 Prop. 2013/14:141, s. 14. 
49 Prop. 2013/14:141, s. 11. 
50 Prop  2013/14:141, s. 113. 
51 Prop. 2013/14:141 s. 19. 
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”Ett rikt odlingslandskap” genom att betydelsen av ett aktivt jordbrukande för ett bevarande 

av den biologiska mångfalden fastställs i preciseringarna till målet.52 

 
5.2.3 Lydelse och tillämpning 
Lagändringen innebar att nya bestämmelser fördes in i den nya paragrafen 7 kap. 11 b § MB. 

den 1 september 2014 med följande lydelse: 
”När en fråga om dispens enligt 11 § andra stycket avser att inom ett biotopskyddsområde 
enligt 11 § första stycket 1 vidta en åtgärd som underlättar för jordbruket, ska det anses 
finnas särskilda skäl för dispens om 
1. åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, och 
2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma 
typ av biotopskyddsområde eller med hänsyn till naturvärdena hos det biotopskyddsområde 
som dispensen avser och de naturvärden som biotopskyddsområdet bidrar till i landskapet.” 

 

Bestämmelsen ska enbart tillämpas för dispenser i områden som omfattas av det generella 

biotopskyddet genom 7 kap. 11 § 1 p. MB. Eftersom den nya paragrafen gäller parallellt med 

regleringen om dispens enligt 7 kap. 11 § 2 p. MB, ska det således vid prövningen göras en 

bedömning om den för dispensen aktuella åtgärden omfattas av 7 kap. 11 b § MB.53 En 

grundförutsättning för dispens enligt den nya bestämmelsen är att biotopen finns listad i 

bilaga 1 till FOMS. 54  Det innebär enligt 5 § FOMS att den ansvariga beslutsmyndigheten för 

prövningar av dispens med stöd av 7 kap. 11b § MB är länsstyrelsen. 

För att en dispens ska kunna medges krävs att de två rekvisit som ställs upp i 

paragrafens två punkter är uppfyllda. Den första förutsättningen innebär att åtgärden ska bidra 

till ett fortsatt aktivt och långsiktigt brukande av jordbruksmark. Med jordbruksmark avses 

mark som används för exempelvis bete eller odling av grödor. I ansökan om dispensen bör 

sökande ange hur åtgärden förväntas bidra till utvecklingen eller bibehållandet av 

verksamheten.  Det kan exempelvis röra sig om att åtgärden innebär praktiska lättnader för 

driften men även positiva ekonomiska effekter som åtgärden förväntas föra med sig i form av 

lägre underhållskostnader eller högre avkastning är önskvärda. Det är länsstyrelsernas ansvar 

att sedan bedöma i vilken grad den förväntade ökningen av lönsamheten bidrar till för 

verksamhetens hållbarhet och möjlighet till fortsatt brukande. Detta måste givetvis också 

ställas mot kostnaden för åtgärden. För att avgöra detta är företagsekonomiska kunskaper 

inriktade på jordbruksverksamheter önskvärda. 55  Detta kräver givetvis resurser hos 

                                                
52 Miljömålsportalen, [www.miljomal.se] 
53 Naturvårdverket, Tillämpning av 7 kap. 11 b § MB, s. 8. 
54 Gäller dispensprövningen ett område som det beslutats om i det enskilda fallet, ska 7 kap. 11 § tillämpas, och 

frågor om dispens prövas då av den myndighet som upprättat biotopskyddsområdet, se tidigare kap. 5.1.1. 
55 Naturvårdsverket, Tillämpning av 7 kap. 11 b § MB s. 13. 
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beslutsfattaren, men för att underlätta för detta och för att standardisera dispensprövningar har 

Jordbruksverket beslutat om att arbeta fram ett kalkylverktyg senast den 30 juni 2015.56 Om 

det första rekvisitet inte anses vara uppfyllt betyder det att 7 kap. 11 b § MB inte är tillämplig 

och en fortsatt prövning av dispensen ska istället göras enligt 7 kap. 11 § 2 st. MB.57  

Anses det första rekvisitet vara uppfyllt följer därefter en bedömning om åtgärden kan 

utgöra ett hinder för att biotopskyddets syften ska kunna tillgodoses enligt 7 kap. 11 b § 2 p. 

MB. Vid bedömning ska det tas hänsyn till hur åtgärden kan komma att påverka naturvärden 

inom biotopskyddsområdet och vilken betydelse den berörda biotopen har för det omgivande 

landskapet. Precis som vid dispensprövning enligt 7 kap. 11 § 2 p. MB krävs en noggrann 

utredning om vilka naturvärden och funktioner som det aktuella området hyser i form av 

artrikedom, tillflyktsorter och spridningsvägar samt i vilken utsträckning liknande naturtyper 

förekommer.58 Enligt förarbetena till lagändringen bör dispens kunna medges för sådana 

åtgärder som behövs för att underlätta infart till åkrar med större maskiner, eller att 

sammanlägga jordbruksmark till större enheter genom att avlägsna biotoper.59 

Är rekvisiten i 7 kap. 11 b § MB uppfyllda och en dispens medges, finns det 

möjligheter för beslutsfattaren att ange villkor med stöd av 16 kap. 2 § MB och 

kompensationsåtgärder med stöd av 16 kap. 9 § MB. Det kan gälla hur åtgärden på bästa sätt 

ska utföras för att minimera skador på naturmiljön, exempelvis genom att ange en tidsperiod 

under vilken åtgärden ska genomföras då riskerna att området påverkas negativt kan variera 

mellan årstiderna. Möjligheter finns också att ålägga verksamhetsutövaren att återskapa den 

miljö som tas bort eller försämras genom ingreppet på en annan plats inom fastigheten.60 

 Vid prövningen om dispens enligt 7 kap. 11 b § MB krävs inte någon avvägning 

mellan enskilda och allmänna intressen genom 7 kap. 25 och 26 §§ MB61 eftersom detta 

regleras genom bestämmelsens två rekvisit. Det enskilda intresset beaktas genom paragrafens 

första punkt och det allmänna intresset genom den andra.62 

 

5.2.4 Beslut enligt 7 kap. 11 b § 
Eftersom lagändringen trädde i kraft nyligen finns ännu ingen praxis från domstolarna. I 

denna uppsats har beslut som fattats av Länsstyrelsen i Kalmar län använts, för att undersöka 
                                                
56 Naturvårdsverket, Tillämpning av 7 kap. 11 b § MB s. 13. 
57 Naturvårdsverket, Tillämpning av 7 kap. 11 b § MB s. 12. 
58 Naturvårdsverket, Tillämpning av 7 kap. 11 b § MB s. 15. 
59 Prop. 2013/14:141, s. 113. 
60 Naturvårdsverket, Tillämpning av 7 kap. 11 b § MB s. 9-10. 
61 Detta till skillnad från en dispensprövning enligt 7 kap. 11 § 2 p. MB, där dessa bestämmelser ska tillämpas. 

Se kap 5.1.1 s. 11 i denna uppsats.  
62 Prop. 2013/14, s. 114. 
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hur den nya paragrafen hittills har tolkats i beslut som rör dispens för åtgärder som underlättar 

för jordbruket inom biotopskyddsområden.  

 
1. Ansökan om dispens för att ta bort ett dike och en stenmur, beviljades 2015-02-06  

Den 27 mars 2014 inkom en ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län om dispens för att ta bort 

50 m dike och 50 m stenmur. Skälet för åtgärderna angavs vara att de berörda biotoperna 

bidrog till ett ineffektivt brukande och i vissa fall direkta hinder för framkomlighet med 

jordbruksmaskiner.  

Biotoperna är sådana som omfattas av det generella biotopskyddet och eftersom 

frågan gäller en dispens för en åtgärd som behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt 

jordbruk är den nya bestämmelsen i 7 kap. 11 b § MB tillämplig. Eftersom fastigheten bestod 

av flera mindre skiften krävdes många vändningar med jordbruksmaskinerna. Många 

vändningar ökar risken packskador som kan leda till långsiktigt betydande skördesänkningar 

och dubbelspridning av gödsel och växtskyddsmedel. Med en effektivare brukning av åkrarna 

förväntades denna risk minska. Dessutom skulle miljöbelastningen minska ytterligare med en 

ökad framkomlighet eftersom mindre bränsle krävs till jordbruksmaskinerna. Länsstyrelsen 

ansåg därför att det första kravet enligt paragrafen uppfyllt.  

Vidare hade länsstyrelsen som uppgift att bedöma om den andra förutsättningen för 

dispens skulle anses vara uppfylld, det vill säga om biotopskyddets syften fortfarande kan 

tillgodoses. Sannolikheten för detta ökar om förekomsten av samma typer av biotoper (i det 

aktuella fallet diken och stenmurar) är vanlig. Länsstyrelsen bedömde att liknande naturtyper 

fanns stor utsträckning i närområdet, men för att minska åtgärdens påverkan på naturvärdena 

förenades beslutet med kompensationsåtgärder enligt 16 kap. 9 § MB genom att 

verksamhetsutövaren beordrades att lägga upp nya stenrösen i närområdet. Dessutom ställde 

länsstyrelsen vissa villkor med stöd av 16 kap. 2 § MB på verksamhetsutövaren att genomföra 

kontroll över stenmuren för att utesluta förekomst av grod- och kräldjur eller fågelarter i och 

omkring stenmuren innan rivning. Verksamhetsutövaren fick även ett ansvar att skicka in en 

redogörelse till länsstyrelsen som visar på att den dispensbeviljade åtgärden har utförts i 

enlighet med villkoren senast sex månader efter att arbetet slutförts. I redogörelsen ska även 

foton ingå. 63   

 
 
 
 
                                                
63 Avgörande från Länsstyrelsen i Kalmar län, Dnr. 521-3895-2014. 
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2. Ansökan angående att avlägsna stenmurar, beviljades och avslogs 2015-02-05 
En ansökan kom in till Länsstyrelsen i Kalmar län 2 maj 2014 om att ta bort sex stycken 

stenmurar på en fastighet då stenmurarna ansågs utgöra odlingshinder för sammanläggning av 

åkrar till mer produktiva skiften. Sökande beviljades dispens från biotopskyddet för fem av 

murarna och motiven till besluten var i stort sett samma som i det första fallet, åtgärderna 

förväntades bidra till ett effektivare jordbruk och förekomsten av naturtypen skulle fortsatt 

vara vanlig i området trots att stenmurarna avlägsnades. För en av stenmurarna avslogs dock 

ansökan. Skälet till detta var att åkrarna runtomkring ansågs ha en sådan storlek att vinsten av 

att ta bort stenmuren inte skulle bli så stor att det en dispens för detta kunde medges. 

Rekvisitet i 7 kap. 11 b § 1 p. MB ansågs alltså inte uppfyllt. För de dispenser som beviljades 

förenades beslutet med villkor enligt 16 kap. 2 § MB samt kompensationsåtgärder med stöd 

av 16 kap 9 § MB, med i stort sett samma innebörd som i fall 1. 64  

 
6 Analyser kring lagändringen 
6.1 Förenlighet med biotopskyddets syfte 
Ett av syftena med denna uppsats var att analysera om lagändringen som ledde till att 7 kap. 

11 b § infördes samspelar med det ursprungliga syftet med biotopskyddsområden som är att 

bevara viktiga livsmiljöer för hotade djur- och växtarter till förmån för biologiska 

mångfalden. Nedan diskuteras några av det argument som användes för att få till stånd 

lagändringen. 

 

6.1.1 Ökad lönsamhet för jordbruksföretag 
Ändringen av lagen och de möjligheter som den ger upphov till är något som länge 

efterfrågats av jordbrukare. Inför den översyn av biotopskyddet som Jordbruksverket gjorde 

2013 skickades en enkätundersökning ut till länsstyrelser, lantbruksföreträdare på regional 

nivå samt lantbruksrådgivare över hela landet. Resultatet visade att biotopskyddet ansågs vara 

ett påtagligt problem inom vissa områden, och att det många gånger ansågs vara för svårt att 

få en dispensansökan beviljad för en åtgärd som förväntades bidra till positiva effekter för 

många jordbrukare.65  

Ett av de starkaste argumenten för att få till stånd den lagändring som berörts i 

uppsatsen har varit att det många gånger krävs att småbiotoper tas bort för att jordbruken ska 

ges utvecklingsmöjligheter som ger en ökad lönsamhet. Det är åtgärder som anses bidra till att 

åstadkomma ett långsiktigt brukade av marken, och när argumentet dras till det yttersta anges 
                                                
64 Avgörande från Länsstyrelsen i Kalmar län, Dnr. 521-3555-2014. 
65 Jordbruksverket, Rapport 2013:10, s. 62-63.  
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utgöra en förutsättning för detta.66 Argumentet är lätt att instämma i om man ser till den 

enskilda markägarens intresse till att kunna utveckla sin verksamhet för att behålla den; att 

exempelvis några gamla stenmurar ska vara ett hinder för detta kan nog för markägaren anses 

orimligt. För att produktion ska vara lönsam måste den idag vara konkurrenskraftig mot den 

internationella marknaden för att bemöta importen av livsmedel.67  

Om man däremot ser argumentet från det allmännas sida, som i detta fall har som 

uppgift att göra en avvägning mellan naturvårdsintressen och samhällsekonomiska intressen, 

är min personliga åsikt att det försvagas. Förutsättningarna för det svenska jordbrukets 

konkurrenskraft påverkas visserligen till stor del av EU:s jordbrukspolitik, men det finns 

också förutsättningar där Sverige genom nationell lagstiftning och landsbygdsprogram kan 

styra detta. Det kan exempelvis göras med bestämmelser i MB, exempelvis genom 

biotopskyddsområden, med även genom att ekonomiska ersättningar erbjuds 

jordbruksföretagare för att ge förutsättningar att kunna bedriva verksamheter på ett lönsamt 

sätt som samtidigt främjar bevarandet miljön och den biologiska mångfalden. I förarbetena till 

lagändringen anges det dock att dessa åtgärder inte varit tillräckliga för att styra jordbrukens 

utveckling till en tillräckligt lönsam produktion för jordbruksföretagens konkurrenskraft.68  

Ser man enbart till biotopskyddets syften kan man inte bortse från att den åtgärd som 

valts som nästa steg till att påverka utvecklingen av jordbruksföretagen i en effektivare 

riktning, som i grund och botten är att utöka möjligheterna till ingrepp i skyddsvärda 

naturområden, kan utgöra ett hot mot detta. En av de största anledningarna till att den 

biologiska mångfalden hotas idag är som nämnts tidigare i uppsatsen den förändrade 

markanvändningen. I samband med detta försämras eller förloras viktiga livsmiljöer för djur- 

och växtarter vilket kan leda till att vissa arter helt utrotas och andra försvagas då beståndet 

minskar på grund av sämre möjligheter till spridning och tillväxt. Att jordens ekosystem över 

tid förändras till följd av klimatvariationer och att arter utvecklas eller utrotas helt vid 

anpassning till detta är visserligen en naturlig del av tidens gång och jordens utveckling. Men 

forskningsresultat visar att utrotningen av arter och förlusten av den biologiska mångfalden 

idag sker i en takt långt snabbare än den naturliga. Detta beror på att utvecklingen och 

förändringen av markanvändningen har gått för fort.69 Lagändringen borde därför inte kunna 

anses vara i enlighet med biotopskyddets syfte, om det bidrar till en möjlighet för 

                                                
66 Jordbruksverket, Rapport 2013:10, s. 7. 
67 Prop. 2013/14 s. 111. 
68 Prop. 2013/14 s. 111. 
69 EEA, Report No 5/2006, s. 11. 
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markanvändningen att förändras i en allt snabbare takt till förmån för produktiviteten av 

jordbruket men på bekostnad av den biologiska mångfalden.  

En av huvudorsakerna till att lagstiftningen om biotopskyddsområden först inrättades 

var att försöka hindra förlusten av den biologiska mångfalden genom att bevara sådana 

mindre naturtyper av särskild vikt för flertalet hotade växt- och djurarter som gått förlorade 

bland annat på grund av rationaliseringen av jordbruket. Det faktum att just den anledningen 

idag anges som ett av motiven som öppnar upp för dispens från biotopskyddet, ökar 

anledningen till att ana att det samspel som förväntas uppstå mellan ett aktivt jordbrukande 

och biotopskyddsområden genom lagförändringen kommer gynna jordbruksföretagens 

lönsamhet snarare än den biologiska mångfalden. 

 

6.1.2 Biotoper gynnas av aktivt jordbrukande 
Något som styrker argumentet att dispensmöjligheter från biotopskyddet för att undkomma 

odlingshinder är nödvändiga för ett långsiktigt jordbruk, är att biotoperna är beroende av en 

pågående markanvändning för att kunna erbjuda de livsmiljöer för djur och växtarter som 

områdesskyddet har för avsikt att skydda. Genom att jordbruksverksamheter hindras från 

utveckling av biotopskyddsområden, anses lagstiftningen motverka sitt eget syfte.70 Det kan 

förvisso anses vara sant, odlingslandskapet och de biotoper som skyddas har många gånger 

uppkommit på grund av att människan under en lång period brukade marken småskaligt på i 

stort sett samma vis med metoder som bete och slåtter. Kontinuiteten har bidragit till den 

artrikedom som många naturtyper hyser i odlingslandskapet och arternas livscykler har hunnit 

anpassas till människans markanvändning.71  

Det bör dock understrykas att marken inte längre brukas med i samma småskaliga sätt 

eller med de metoder som användes förr. Dagens sätt att bruka marken är därför inte helt 

jämförbart med hur den brukades och gynnade biotoper förr. Återigen faller detta tillbaka till 

de rationaliseringsåtgärder som under 1900-talet inneburit att utvecklingen av jordbruket gått 

alltför snabbt för att djur- och växtarter ska hinna anpassas till det. Den intensivare formen av 

markanvändning leder till ett mer enformigt landskap som hotar artrikedomen; större arealer 

krävs där samma typ av grödor ofta odlas över större områden och med färre inslag av 

småbiotoper. 72  För ett bättre samspel mellan biotopskyddsområden och ett aktivt 

                                                
70 Jordbruksverket, Rapport 2013:10, s. 88. 
71 Naturvårdsverket, Rapport 6389, s. 21. 
72 Naturvårdsverket, Rapport 6389, s. 23. 
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jordbrukande skulle, om man ser till biotopskyddets syften, det bästa vara att i större 

utsträckning återgå till äldre brukningsmetoder.   

 

6.1.3 En ökad acceptans för biotopskyddsområden 
Ett av argumenten lagändringen som möjliggör för dispenser för åtgärder som underlättar för 

jordbruket var enligt propositionen att det skulle bidra till en ökad acceptans för 

biotopskyddet.73 Detta är ett argument jag tidigare stött på i förarbeten till en lagändring i 

strandskyddslagstiftningen som även den trädde i kraft 1 september 2014. Lagändringen 

gällde en lättnad i strandskyddet kring små sjöar och vattendrag.74 Jag tycker att det är 

intressant fundera kring det argument regeringen lägger fram i båda dessa förarbeten som ett 

skäl till att lätta på bestämmelserna kring områdesskydd. En fråga man kan ställa sig är för 

vem acceptansen egentligen ökar, och för vem det är positivt att acceptansen ökar. Å ena 

sidan kan man förstå resonemanget om man, som i exemplet i kap. 6.1.1, ser det ur en 

jordbruksföretagares perspektiv. Jordbrukaren ser en möjlighet att öka lönsamheten i sitt 

företag genom att ta bort några av de gamla stenmurar som finns belägna på fastigheten och 

som utgör odlingshinder. Markägaren kan visserligen säkert lättare att acceptera att några 

murar måste få finnas kvar skyddade och oberörda, om det ges möjligheter att ta bort en del 

av dem för att få till stånd en större sammanhängande åker. Å andra sidan ökar nog inte 

acceptansen hos en eventuell granne, som en tid senare vill göra samma sak men vars 

dispensansökan inte beviljas av beslutsmyndigheten eftersom det inte längre finns så 

tillräckligt med stenmurar kvar i området för att biotopskyddets syfte ska kunna tillgodoses. 

Det finns en risk att acceptansen för biotopskyddet istället kommer att minska, när vissa 

jordbruksföretagare beviljas dispens och tillåts effektivisera sina verksamheter medan andra 

inte beviljas det. 

 
6.1.4 Slutsats 
Trots att argumenten för lagändringen enligt min mening i alla lägen inte riktigt känns 

bärkraftiga och förenliga med biotopskyddets syften, är det givetvis viktigt att Sveriges 

jordbrukare får en chans till att fortsätta bedriva ett lönsamt jordbruk i dagens samhälle. Det 

faktum att ett stort antal remissinstanser ställde sig positiva lagförslagets syfte75 tillsammans 

                                                
73 Prop 2013/14:141, s. 113. 
74 Prop 2013/14:214, s. 17. 
75 Prop. 2013/14:141, s. 108. 
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med den vilja som jordbruksföretagare har uttryckt och resultatet av den enkätundersökning 

som nämndes tidigare visar på att någon form av förändring behövdes.  

Något som måste anses positivt för, och ökar förenligheten med, biotopskyddets syfte är 

lagändringens andra rekvisit där det ställs ett krav på att detta fortfarande ska kunna 

tillgodoses för att dispensen ska kunna medges. Det innebär förhoppningsvis att noggranna 

utredningar görs inom områden innan dispenser medges vilket ger större förutsättningar för 

att länsstyrelserna uppställer rimliga villkor och kompensationsåtgärder när sådana krävs och 

att dessa utförs på ett så gynnsamt sätt för naturvärdena som möjligt. På så sätt kommer 

förhoppningsvis inte bestämmelserna kring biotopskyddsområden urholkas.    

 

6.2 Resultat i praktiken och möjliga effekter i framtiden 
6.2.1 Tillämpning av den nya bestämmelsen 
Eftersom de beslut som jag tagit del med stöd av 7 kap. 11 b § MB från Länsstyrelsen i 

Kalmar samtliga har följt ungefär samma riktning, har jag endast valt att redogöra för två av 

dem i uppsatsen.  Besluten visar att dispens beviljas för åtgärder om de bidrar till ett 

effektivare jordbruk, och motiven för medgivande har ofta styrkts med att miljöbelastningen 

kommer att minska genom att färre körningar behövs över åkrarna och gödsel- och 

växtskyddsmetoder förbättras. Bedömningen av åtgärdernas påverkan på tillgodoseendet av 

biotopskyddets syften har i besluten främst berott på hur vanlig den aktuella naturtypen är i 

närområdet. I samtliga av besluten som gällde borttagande av stenmurar krävdes 

kompensationsåtgärder av verksamhetsutövaren för att säkerställa att tillgången till liknande 

livsmiljöer för växt- och djurarter inte förminskas genom att en dispens medges.  

      Av de beslut jag tagit del av verkar de vara förenliga med syftet med lagändringen, så 

som den beskrivs i förarbetena. Jordbrukare får till stånd sådana åtgärder som underlättar för 

produktionen, som praxis tidigare har satt stopp för.76 Länsstyrelsen som beslutsfattare verkar 

ha varit noggrann i utredningar genom att det ställs krav på villkor och 

kompensationsåtgärder med ambitionen av att syftet med biotopskyddsbestämmelserna ändå 

ska kunna tillgodoses och för att åtgärdens negativa påverkan på naturmiljöerna i möjligaste 

mån ska förminskas.  

 

                                                
76 Jämför MÖD 2006:16. 
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6.2.2 Möjliga effekter för framtiden 
Även om det innebär en ökad arbetsbelastning för beslutsmyndigheten med noggranna 

utredningar inför varje enskild dispensansökan, tror jag att det faktum att det görs i detta 

tidiga skede av tillämpningen av den nya bestämmelsen är av stor vikt för att utforma hur 

rutinerna kring dispensprövningen kommer se ut i framtiden. Förhoppningsvis är det något 

som beslutsmyndigheter kommer fortsätta med, för att undvika exempelvis kumulativa 

effekter som skulle kunna uppstå i ett senare skede då bestämmelsen inte längre är ny. Risken 

om ordentliga utredningar och platsbesök utesluts för att minska arbetsbördan är att områden 

som ser liknande ut på pappret bedöms på ett liknande sätt. I verkligheten kan de ha helt olika 

förutsättningar. För trots att lagändringen enligt förarbeten syftar till att gynna den biologiska 

mångfalden, öppnar den upp för ingrepp i naturmiljöer som en gång har skyddats på grund av 

att deras höga naturvärden hotas. Om dispensmöjligheter medges alltför lätt finns en risk att 

syftet med biotopskyddet urholkas och respekten för lagstiftningen, områdesskyddet och 

värdet av naturen som sådan minskar.  

Lagstiftningen om dispens från biotopskyddsområden innan den nya lagändringen 

trädde i har kraft enligt vägledningar från Naturvårdsverket och enligt förarbetena tolkats 

restriktivt. Detta tillsammans med det faktum att lagtexten i 7 kap. 11 § MB är utformad med 

försiktighetsmått där alla åtgärder som kan skada naturmiljön inom biotopskyddsområden är 

förbjudna, har lett till strikta krav på dispenser från beslutsmyndigheterna. Detta styrks 

exempelvis av att en lagändring för att lätta upp för dispenser överhuvudtaget har efterfrågats. 

Lagändringen trädde nyligen i kraft och även om den nu lättar upp för dispenser under vissa 

förutsättningar finns förmodligen en vana hos beslutsmyndigheten att ännu tolka 

lagstiftningen restriktivt. Viktigt inför framtiden, om man ska se till bevarandet av värdefull 

natur, är nog det restriktiva tillvägagångsättet vid dispensprövningar behålls och inte lättas 

upp ytterligare.  

Det är det svårt att göra en bedömning av vad den nya lagändringen kommer resultera 

i inför framtiden. Effekterna ifall biotopskyddsområdena av åtgärder som beviljats genom 

dispens med stöd av 7 kap. 11 b § MB påverkas negativt, med följd att förlusten av den 

biologiska mångfalden ökar är något som förmodligen inte skulle upptäckas förrän efter lång 

tid efter att åtgärden vidtagits. En vidare undersökning av beslut från flera länsstyrelser, och 

ännu hellre fler instanser, när ytterligare en tid passerat är något som skulle ge större 

möjligheter att analysera hur beslut kring dispenser för åtgärder kommer att behandlas i 

framtiden och vad lagändringen har för effekter, både för jordbruket och 

biotopskyddsområdets syften.    
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