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Sammanfattning
Natura 2000 som områdesskydd för arter och habitat har vuxit i betydelse sedan införandet av 
Habitatdirektivet (92/43/EEG) och direktivet om bevarandet av vilda fåglar (79/409/EEG). 
Det  är  därför  intressant  att  se  hur  EU försöker  bromsa  utdöendet  och  habitatförstörelsen 
genom dessa lagrum. En del i detta är de avvägningar som domstolsväsendet genomför vid 
exempelvis exploatering av Natura 2000-områden. Dessa rättsfall  är intressanta att studera 
eftersom det inte räcker med korrekta lagregler för att skyddet av arter och habitat skall bli 
fullständigt, utan det kräver även att rätt ekologiska och juridiska avvägningar genomförs i 
domstolarna. Syftet med den här uppsatsen är alltså att undersöka de juridiska och ekologiska 
faktorerna i rättsfall som handlar om Natura 2000.

De rättsfall som har analyserats för att undersöka hur domstolarna har tolkat lagreglerna och 
de  ekologiska  faktorerna  är  M  5388-03  om  Hagöns  naturreservat,  M  6581-05 
Minivattenkraftverk  vid  Ljungån,  C-127/02  hjärtmusselfiske  i  Waddenzee  och  C-355/90 
Santona-våtmarkerna.

Utifrån ett  miljöperspektiv  har domstolarna en viktig roll  som beslutande myndighet  i  till 
exempel tillståndsärenden och har möjlighet att besluta om en viss miljö skall exploateras 
eller inte helt beroende på hur de ser på miljön som beslutet rör. 

Målsättningen med Natura 2000-områdena är att de ska ha en gynnsam bevarandestatus, till 
exempel gällande de typiska arterna för området.  EG-domstolen har i fallet  med Santona-
våtmarkerna visat på den räckvidd som Fågelskyddsdirektivet hade innan Habitatdirektivet 
och  dess  artikel  7  implementerades.  Hjärtmusselfisket  i  Waddenzee  liknar  Santona-fallet 
utifrån den exploatering som miljön utsatts för. I båda fallen tyder analysen på att områdena 
inte kan sägas uppnå någon gynnsam bevarandestatus utifrån den negativa påverkan som de 
utsätts för. 

I  Hagön-rättsfallet  är  det  inte  områdets  status  som  Natura  2000-område  som medför  att 
åtgärden inte får tillstånd. Men trots att Natura 2000-området inte ligger till grund för utfallet 
skulle jag vilja säga att åtgärden inte hade kunnats genomföras sett ur 7:28 b § MB. Detta 
trots att det inte fanns en direkt påverkan på den listade arten. Eftersom ett bevarandeändamål 
kan härledas ur de populationer som området skyddats för eller de arter som är typiska för 
området borde den hotade arten ha hindrat att åtgärden genomfördes.

Ljungån-fallet  har många intressanta faktorer.  En av dem är  att  Ljungån inte ligger inom 
Natura  2000-området  utan  är  det  största  biflödet  till  Natura  2000-området  Gimån. 
Miljööverdomstolen  väljer  att  ge  verksamheten  tillstånd  trots  att  Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen  och Fiskeriverket  är  emot detta.  Ser man till  den ekologiska betydelse  som 
Ljungån  har  för  Gimån  så  riskeras  den  gynnsamma  bevarandestatusen  i  och  med  att 
kraftverket tillåts byggas enligt analysen i uppsatsen. 

Resultaten av undersökningen tyder på att det tas goda beslut i skyddandet av Natura 2000-
områdena men även att det finns vissa mer tveksamma fall. 
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1. Inledning

I  det  samhälle  som  vi  lever  i  idag  blir  miljöfrågor  mer  och  mer  uppmärksammade  och 
problematiken  diskuteras  både  inom  forskningsvärlden  och  inom  media.  Men  i  vissa 
sammanhang  har  miljöfrågor  under  lång  tid  varit  uppmärksammade,  till  exempel  kring 
skyddandet av arter och olika habitat1. Under de senaste åren har EU mer och mer börjat 
påverka detta område, framför allt genom Habitatdirektivet (92/43/EEG) och direktivet om 
bevarandet av vilda fåglar (79/409/EEG) (Fågelskyddsdirektivet). Direktiven kommer ur de 
internationella förpliktelser som EU har åtagit sig. Det är framför allt Ramsarkonventionen 
från 1971 och Bernkonventionen från 1979 som haft störst betydelse.2  Dessa två direktiv 
bidrar till att skydda arter och miljöer på olika sätt, ett sätt är att kommissionen i samarbete 
med medlemsländerna utser Natura 2000-områden. I många sammanhang är Natura 2000-
områden en ny skyddsform, det är därför intressant att titta närmare på denna skyddsform och 
framförallt se hur Miljööverdomstolen och EG-domstolen har tolkat reglerna och hur de sett 
på habitaten och arterna som reglerna avser att skydda. Jag har därför valt att titta närmare på 
hur domstolarna behandlar Natura 2000 både ur ett juridiskt och ekologiskt perspektiv.

1.1 Bakgrund

Olika typer av områdesskydd är en viktig del i att bevara utsatta habitat och arter. Det största 
hotet mot dessa arter och deras habitat är den ökande mänskliga konsumtionen vilket skapar 
förutsättningarna för exploatering.3 

Exploateringen av naturen leder ofta till att dessa komplexa system påverkas på tre olika sätt: 
fragmentering, degradering4 och habitatförlust5. 

 Fragmentering av habitat består till största del av två faktorer. Den första faktorn är att 
det  sker en reduktion av arean av ett  visst  habitat  och den andra är att  det  sker en 
förändring i habitatsammansättningen, vilket innebär att de kvarvarande habitaten delas 
upp  i  mindre  och  mer  isolerade  delar.  Denna  process,  som  har  fått  namnet 
fragmentering, är idag ett av de största hoten mot världens biologiska mångfald.6 

 Degraderingen  samt  habitatförlusten  innebär  en  fullskalig  förändring  av  habitat  och 
ekosystemet som habitatet ingår i, något som påverkar biodiversiteten negativt. Ser man 
globalt har idag ca 83 % av jordens landmassa förändrats av mänskligheten och ca 60 % 
av ekosystemen riskerar att kollapsa på grund av att de är degraderade och används på 
ett ohållbart sätt. 

Utifrån  detta  perspektiv  är  det  synnerligen  intressant  att  se  hur  EU försöker  bromsa upp 
arternas utdöende och den kontinuerliga förlusten av olika habitat. Nu har EU:s båda direktiv, 
Fågelskyddsdirektivet och Habitatdirektivet, påverkat medlemsstaternas arbete under ett antal 
år och frågor rörande deras skyddsomfång har även tolkats av domstolar. Nu när det första 

1 Habitat är summan av de miljöförhållanden som en organism, population eller samhälle lever under; den plats 
som en organism normalt lever på; den miljö som tillhandahåller nödvändiga livsförutsättningar för en organism 
(Stiling 2002 s.376).
2 Darpö 2007a s.4
3 Groom 2006 s.63
4 Degradering innebär en minskning av kvalitén av ett område på grund av mänsklig aktivitet (Groom 2006 
s.704).  
5 Habitat förlust innebär en konversion eller förändring av ett naturligt område till ett för människor användbart 
område som har liten eller ingen betydelse för vilda arter. 
6 Groom 2006 s.213

3



Henrik Josefsson D-uppsats i Rättsvetenskap H2007

steget i  att  skydda arter och habitat genom Natura 2000 mer eller mindre har genomförts 
genom att Natura 2000-områden har utsetts finns det en ytterligare faktor i sammanhanget 
som påverkar skyddet och det är domstolarnas arbete. Som beslutande myndighet i många 
tillståndsärenden uppstår det lätt en konflikt mellan exploatering och bevarandet av området, 
en konflikt som kan gå hela vägen upp Miljööverdomstolen eller EG-domstolen. När detta 
inträffar räcker det inte att lagreglerna är korrekt utformade, domstolarna måste även fatta rätt 
beslut utifrån ett såväl juridiskt som ekologiskt perspektiv för att skyddet skall bli fullständigt. 
Det är därför intressant att titta på denna fråga för att undersöka den rättsliga skyddsstatus 
som Natura 2000 har vid en domstolsprövning. 

1.2 Syfte

Som redan påpekats är skyddandet av områden ytterst  väsentligt i  bevarandet av arter och 
habitat. 

Eftersom Natura 2000 som skyddsform tillämpas över hela gemenskapen är det intressant att 
se  hur  domstolarna  (Miljööverdomstolen  och  EG-domstolen)  har  sett  på 
skyddsbestämmelserna  samt  deras  ekologiska  bedömningar  utifrån  dessa  bestämmelser. 
Fokus  i  analysen  av  rättsfallen  kommer  därför  att  ligga  på  hur  domstolarna  har  tolkat 
lagreglerna som skyddar  områdena i  kombination med deras  ekologiska analys  av Natura 
2000-området. 

Syftet  med denna uppsats är att se om den skyddsstatus som Natura 2000 avses ha enligt 
direktiven  och  den  nationella  lagstiftningen  förverkligas  i  fyra  utvalda  rättsfall  från 
Miljööverdomstolen och EG-domstolen. 

1.3 Metod

Mitt  basmaterial  är  rättsfall  från  både Miljööverdomstolen  och EG-domstolen.  Utifrån  de 
rättsfall jag väljer att använda mig av kommer jag att fördjupa mig i de frågor som tas upp 
där. Till min hjälp kommer jag att använda mig av propositioner för att mer utförligt förstå 
den svenska lagstiftningen. Jag kommer även att använda mig av både doktrin och litteratur 
inom  ekologi,  biologi  och  juridik  för  att  få  en  vidare  förståelse  för  de  juridiska  och 
biologiska/ekologiska förloppen.  

Den  lagstiftning  jag  valt  att  fokusera  på  är  Miljöbalken,  Habitatdirektivet  och 
Fågelskyddsdirektivet.  Jag har  valt  att  fokusera  mer på  den europeiska  lagstiftningen och 
utelämnat ”Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.” till fördel för 
originaltexten i Habitat- och Fågelskyddsdirektiven då de utgör grunden även för den svenska 
lagstiftningen. 

Jag har valt att använda mig av två rättsfall från Miljööverdomstolen och två rättsfall från EG-
domstolen. Avsikten var att fokusera på prejudicerande rättsfall från båda instanserna. 

 Hagöns naturreservat Det första svenska rättsfallet är  M 5388-03 som behandlar en 
dispens för att  bygga en väg genom Hagöns naturreservat,  vilket  även är ett  Natura 
2000-område. Rättsfallet valdes för att det inkluderar en väg som fragmenterar miljön 
men också för att det finns en hotad art i området som skall skyddas. 

 Minikraftverk  i  Ljungån Det  andra  rättsfallet  handlar  om  ett  vattenkraftverk  i 
Ljungån. Vattendraget är ett  biflöde till  Gimån som är ett  Natura 2000-område. Det 
rättsfall som är prejudicerande är M 9120-03 men där tar inte Miljööverdomstolen ett 
beslut  om  vattenkraftverket  får  byggas  eller  inte  utan  återförvisar  målet  till 
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miljödomstolen för fortsatt prövning. Efter att ha studerat det prejudicerande rättsfallet 
ansåg jag att det här rättsfallet var så utmärkande i jämförelse med de andra rättsfallen 
att  jag valde att  fokusera  på den prövning som Miljööverdomstolen gjorde 2006 M 
6581-05 där de tog ett beslut om vattenkraftverket skulle få byggas eller inte. Jag valde 
att använda mig av det här rättsfallet för att de ekologiska frågorna får mer utrymme här 
i jämförelse med de andra rättsfallen jag studerat.

 Hjärtmusselfiske  i  Waddenzee Det  första  rättsfallet  från  EG-domstolen  behandlar 
Waddenzee som är  ett  fågelskyddsområde utanför  den nederländska kusten.  En stor 
anledning  till  att  rättsfallet  valdes  är  att  både  domstolens  och  generaladvokatens 
utlåtanden är prejudicerande och utförliga. 

 Santona-våtmarkerna Det andra rättsfallet rör Santona i Spanien och en våtmark med 
fågelskyddsområde.  Rättsfallet  är  intressant  för  att  det  visar  på  hur  omfattande 
fågelskyddsdirektivets skyddsbestämmelser är. 

1.4 Disposition

Jag kommer först att redovisa lagstiftningen inom området, både från svensk synvinkel och 
europeisk. Sedan kommer jag att sammanfatta rättsfallen, genomföra en ekologisk analys och 
dra slutsatser kring vart och ett av dem. Sist knyts alla rättsfall samman i en diskussion. 

2. Svensk lagstiftning för Natura 2000-områden

Det är Kommissionen tillsammans med medlemslandet som bestämmer vilka områden som 
skall skyddas som Natura 2000-områden. Det finns i Sverige cirka 4100 områden (omkring 6 
miljoner  hektar)  som  har  utsetts  till  Natura  2000-område,  med  omkring  90  skyddade 
naturtyper och 100 djur- och växtarter.7 

Den svenska lagstiftningen som ligger till grund för Natura 2000-områden finns i Miljöbalken 
(MB) under kapitel 7, paragraferna 7:27-29 § MB. Det skydd som tillkommer Natura 2000-
områden behandlas i 7:28 a-7:28 b § MB och är framför allt ett skydd mot exploatering av 
området. 

28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2.
   Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med 
eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området. Lag (2001:437).

28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans 
med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte
1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt 
kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Lag (2001:437).

Dessa två lagrum är av yttersta vikt i detta sammanhang. Trots att det sägs i 7:27 3st § MB att 
Natura 2000-områden skall prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet innebär inte detta att alla 
dessa  områden även har  fått  statusen  och skyddet  som till  exempel  naturreservat.  Det  är 
istället  just  dessa två lagrum som utgör  den rättsliga grunden till  Natura 2000-områdenas 
skydd mot till exempel exploatering. 

Grunden till skyddet ligger i att det krävs tillstånd för att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd i ett Natura 2000-område. Detta gäller inte alla verksamheter eller åtgärder utan bara de 
som kan  påverka  miljön  på  ett  betydande  sätt.  Detta  innebär  att  om området  utsetts  för 
7 Darpö 2007a s.4
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bevarande  av  en  viss  livsmiljö  och  bedömningen  visar  att  livsmiljön  skulle  komma  att 
försämras rent fysiskt kan inte ett tillstånd lämnas.8 Här faller självklart verksamheter eller 
åtgärder som är nödvändiga för skötseln eller förvaltningen av området bort. 

I 7:28 b § MB står det att en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i 
området av arten eller arterna inte får ges tillstånd. Men vad innebär det att påverka miljön på 
ett betydande sätt? För komma fram till  det är det viktigt att  fokusera på de arter som är 
typiska för livsmiljön och att de har en gynnsam bevarandestatus.9 Några olika exempel på 
försämringar är om ytan på livsmiljön minskar eller om verksamheten eller åtgärden skadar en 
viss fysisk struktur eller funktion som livsmiljön har och som är nödvändig för att upprätthålla 
en  gynnsam  bevarandestatus  för  arterna.10 En  viktig  del  här  är  att  den  påverkan  som 
verksamheter och åtgärder har behandlas kumulativt. När man skall bestämma om en störning 
är betydande är det viktigt att titta på störningens betingelser, alltså dess intensitet, varaktighet 
och  frekvens.  Om  störningen  bidrar  till  att  arten  får  en  långsiktigt  negativ 
populationsutveckling är det en betydande störning. Detsamma gäller om störningen bidrar till 
att minska artens naturliga utbredning i området.11

Tolkningsfrågorna  som  uppstår  är  framför  allt  vad  det  innebär  att  påverka  arterna  eller 
området  på  ett  betydande  sätt  samt  komma fram till  om verksamheterna  eller  åtgärderna 
kommer  att  skada  miljön  som  skall  skyddas.  Det  är  här  de  biologiska  och  ekologiska 
faktorerna kommer in och sätter begränsningar för vad som kan tillåtas. Eftersom det är svårt 
att uppnå en absolut säkerhet om de biologiska konsekvenserna skall beslutsunderlaget vara 
av så hög kvalité att det, som MÖD menar, inte ska finns någon beaktansvärd risk för skada.12 

En  grundläggande  princip  i  dessa  tolkningssammanhang  är  försiktighetsprincipen  som 
återfinns i 2:3 MB och utgör en grund för att syftet med Natura 2000 skall uppnås.13 

Nu finns det sammanhang när dessa regler som uppräknats sätts ur spel, dessa behandlas i 
7:29 § MB.

29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om
1. det saknas alternativa lösningar,
2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt 
allmänintresse och
3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda 
det berörda området ändå kan tillgodoses.
   Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter regeringens tillåtelse. Lag 
(2001:437).

Ingen fördjupning kommer att ske i 7:29 b § MB, men det är ytterst viktigt att påtala att det 
finns undantag från målsättningen att bevara arter och habitat. 

Jag kommer inte att beröra de övriga regler som berör tillståndsfrågor i Natura 2000-områden 
eller andra frågor som är kopplade till Natura 2000-områden.

3. EG-rätt för Natura 2000-områden

Inom gemenskapen är det artikel 174.1 i EG-fördraget som lägger grunden till miljöpolitiken 
och  den  ska  uppnå  följande  1)  att  bevara,  2)  skydda  och  förbättra  miljön,  att  skydda 
människors hälsa, 3) att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt 4) samt främja åtgärder 

8 Prop. 2000/01:111 s.68
9 Prop. 2000/01:111 s.68
10 Prop. 2000/01:111 s.68-69
11 Prop. 2000/01:111 s.69
12 Darpö 2007b s.15
13 Darpö 2007a s.21

6



Henrik Josefsson D-uppsats i Rättsvetenskap H2007

på den internationella nivån för att lösa regionala eller globala miljöproblem. Enligt artikel 
174.2 ska miljöpolitiken bygga på försiktighetsprincipen, en hög skyddsnivå, principen om att 
förebyggande  åtgärder  bör  vidtas,  att  miljöförstörning  bör  hejdas  vid  källan  och  att 
förorenaren  skall  betala.  Dessa  regler  påverkar  även  direktiven  Habitatdirektivet  och 
Fågelskyddsdirektivet som lägger grunden för Natura 2000 och skyddandet av habitat och 
arter inom gemenskapen. 

3.1 Fågelskyddsdirektivet 

Direktivet om bevarandet av vilda fåglar eller 79/409/EEG, har som syfte enligt artikel 1 (1) 
att skydda samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom gemenskapen. Anledningen till 
detta är enligt direktivet att antalet vilda fåglar som förekommer inom gemenskapen minskar i 
antal och minskningen utgör ett allvarligt hot mot bevarandet av den naturliga miljön, särskilt 
eftersom den medför att den biologiska jämvikten hotas. 

Det direktivet ålägger gemenskapen är att vidta åtgärder för att bibehålla de fågelpopulationer 
som är naturligt förekommande inom gemenskapen.  Populationerna skall ligga på en nivå 
som  motsvarar  ekologiska,  vetenskapliga  och  kulturella  behov.  Men  det  är  inte  bara 
populationerna som skall skyddas utan även habitaten enligt artiklarna 2-3.

Det var i Fågelskyddsdirektivet som Natura 2000 tog sin början, detta trots att benämningen 
inte finns med i direktivets text. Ser man till artikel 4 så skall habitaten för de arter som nämns 
i direktivets bilaga 1 bevaras och åtgärder skall vidtas för att säkerställa arternas överlevnad 
och  fortplantning  inom  de  områden  de  förekommer  i.  I  artikelns  fjärde  stycke  sägs  att 
medlemstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att undvika föroreningar, försämringar och 
störningar som påverkar fåglarna och deras habitat. Detta skall bara ske om denna påverkan 
inte  saknar  betydelse  för  att  uppnå  syftet  med  artikeln.  En  viktig  del  här  är  att 
medlemsstaterna även skall sträva efter att undvika föroreningar och försämring av miljön 
omkring  det  skyddade  området.  Anledningen  till  detta  är  att  försämringar  av  de 
omkringliggande områdena kan påverka det skyddade området.

Förutsättningarna har förändrats sedan Habitatdirektivet kom och det är numera artikel 6.2-6.4 
i Habitatdirektivet som gäller i stället för artikel 4.4 i Fågelskyddsdirektivet, enligt artikel 7 
Habitatdirektivet. Det finns dock undantag från denna regel. Ett tydligt exempel på detta är ett 
mål  där  kommissionen  stämde  Frankrike  för  att  de  inte  givit  ett  skyddsvärt  fågelområde 
skyddsstatus. EG-domstolen fastslog då att områden som inte har klassificerats, men borde ha 
klassificerats  som  skyddsområden,  under  Fågelskyddsdirektivet  fortfarande  ligger  under 
skyddssystemet  4.4  Fågelskyddsdirektivet.  Det  är  alltså  endast  områden  som  redan 
klassificerats som skyddsområden under Fågelskyddsdirektivet som skyddas av artiklarna 6.2-
4 i Habitatdirektivet. 14 

3.2 Habitatdirektivet 

Habitatdirektivet (92/43/EEG) har enligt artikel 2.1 som syfte att bidra till att säkerställa den 
biologiska  mångfalden  genom  att  bevara  habitat  och  arter  inom  gemenskapen.  Enligt 
inledningen  till  direktivet  beror  dess  uppkomst  på  att  det  sker  en  ständig  försämring  av 
habitaten och ett ökande antal vilda arter är allvarligt hotade. När både habitaten och arterna 
utgör  en  del  av  gemenskapens  naturliga  arv  och  hoten  mot  dessa  många  gånger  har  en 
gränsöverskridande  karaktär  är  åtgärder  på  gemenskapsnivå  nödvändiga.  Utifrån  detta 
sammanhang har Natura 2000 genomförts för att skydda dessa habitat och arter genom att 

14 Mål C-374/98, Kommissionen mot Frankrike
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skydda de områden som innehåller habitaten och arterna. Dessa områden kallas för särskilda 
bevarandeområden  och  skall  ingå  i  ett  sammanhängande  europeiskt  nätverk.  Även  de 
områden  som  nu  eller  i  framtiden  klassas  som  särskilda  skyddsområden  i  enlighet  med 
direktiv 79/409/EGG skall införlivas i detta ekologiska nätverk.

Artikel 3.1 säger att inrättandet av ett europeiskt ekologiskt nätverk skall göra det möjligt att 
bibehålla eller om så är fallet återställa en gynnsam bevarandestatus hos de berörda habitaten 
och arterna i deras naturliga utbredningsområden. Ser man till artikel 1 finns det ytterligare 
information angående vad detta innebär. Enligt 1.a är att bevara detsamma som de åtgärder 
som är nödvändiga för att  bibehålla  eller  säkerställa  en gynnsam status för habitatet  eller 
arten. 1.e utvecklar begreppet habitatets status och säger att detta är 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  inom 
gemenskapen. Men för att statusen skall vara gynnsam sägs det i samma artikel att det är fallet 
när det naturliga utbredningsområdet och ytorna som påverkar området är stabila eller ökande. 
Områdets strukturer och funktioner måste också behållas på lång sikt för att statusen skall 
vara gynnsam. Sist i artikeln kopplas habitatets bevarandestatus samman med de typiska arter 
som finns där och deras bevarandestatus, vilken ska vara gynnsam enligt artikel 1.i. 

Artikel 1.i säger att en arts bevarandestatus är summan av de faktorer som påverkar arten och 
som  på  lång  sikt  kan  påverka  dess  naturliga  utbredning  och  populationsantal  inom 
gemenskapen. Detta måste kopplas samman med definitionen av gynnsam. Artikeln säger att 
detta är fallet när artens populationsutveckling visar att den på lång sikt kommer att förbli en 
livskraftig del av livsmiljön samt att dess utbredningsområde inte minskar och inte sannolikt 
kommer att minska i framtiden. Det krävs även att livsmiljön för arten är tillräckligt stor för 
att  den skall  bibehållas på lång sikt.  För att  detta skall  kunna genomföras skall  särskilda 
bevarandeområden enligt artikel 1.l utses så att en gynnsam bevarandestatus kan infinna sig 
för de livsmiljöer eller arter för vilka området utsetts. 

Ovanstående artiklar hjälper till med att definiera och visa vägen för Natura 2000. När man 
kommer till artikel 6 i direktivet börjar saker och ting komma i ett mer konkret sammanhang 
för medlemsstaterna. Artikel 6 är också en av direktivets viktigaste och för medlemstaterna 
mest  problematisk.15 De  skall  enligt  6.1  vidta  nödvändiga  åtgärder  för  bevarandet  av  de 
särskilda  bevarandeområdena  vilket,  om  så  behövs,  skall  innefatta  skötsel-  och 
förvaltningsplaner, lämpliga lagar osv. Artikel 6.2 säger att medlemsstaterna även skall vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt 
se till att störningar av de arter som områdena utsätts för inte sker om störningarna kan ha 
betydande  konsekvenser  för  målen  med  direktivet.  Det  är  också  artikel  6.2  som kopplar 
direktivet till försiktighetsprincipen.16 Enligt 6.3 skall alla planer eller projekt som inte hänger 
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen prövas på ett lämpligt sätt om 
dessa  planer  eller  projekt  enskilt  eller  i  kombination  med  andra  planer  eller  projekt  kan 
påverka området på ett betydande sätt. Ett godkännande av ett sådant projekt eller plan skall 
föregås av att behöriga nationella myndigheter har försäkrat sig om att det berörda området 
inte kommer att ta skada. 

Det finns även situationer när planer eller projekt trots att de kommer att innebära en skada på 
området kan genomföras. Grunden är enligt artikel 6.4 att det saknas alternativa lösningar, 
men det måste också handla om tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, till 
exempel orsaker av social och ekonomisk karaktär. Blir detta fallet skall medlemstaten vidta 
alla  nödvändiga  kompensationsåtgärder  för  att  säkerställa  att  Natura  2000  förblir 

15 Mahmoudi 2003 s.237
16 Darpö 2007a s.6
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sammanhängande totalt sett.  Andra stycket i artikel 6.4 tar upp situationen när ett  område 
innehar en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad art. Är så fallet krävs det ytterligare 
orsaker  för  att  en  plan  eller  ett  projekt  skall  godkännas,  såsom  människors  hälsa,  den 
allmänna säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön, ett yttrande från kommissionen 
eller andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse. 

Ett  rättsfall  som rör en prioriterad livsmiljö  är  fallet  kring Botniabanans dragning mellan 
Nordmaling  och Umeå.  Järnvägen skulle  gå igenom en prioriterad livsmiljö  och medföra 
betydande skador, alltså krävdes kommissionens yttrande. I kommissionens yttrande kan man 
tydligt se hur den väljer att inte följa sina egna riktlinjer när de jämför de olika dragningarna 
av järnvägen. Den faktor som medförde att järnvägen fick dras igenom livsmiljön var den 
ekonomiska  faktorn  och  kommissionen  har  i  sina  egna  riktlinjer  sagt  att  till  exempel 
ekonomiska faktorer inte får gå före ekologiska.17 EG-domstolen däremot har tagit ett mer 
eller mindre motsatt  beslut och Österrike fälldes för fördragsbrott  på grund av att  de inte 
uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 6.3 och 6.4. Rättsfallet handlade om ett tillstånd att 
bygga ut en golfbana i ett Natura 2000-område som inhyser kornknarr (Crex crex18). Arten 
finns upptagen i bilaga 1 i Fågelskyddsdirektivet och populationen räknas som den enda som 
kan föröka sig i Centralalperna.19 

Artikel 10 har inte mycket med själva tillståndsfrågan och analysen av rättsfallen att göra men 
är  däremot  intressant  ur  ett  närliggande  perspektiv.  Medlemsstaterna  ska  nämligen  inom 
politiken för markanvändning och utveckling, i den mån de anser det nödvändigt, sträva efter 
att främja skötseln och förvaltningen av de element i naturen som är av avgörande betydelse 
för  vilda  djur  och  växter.  Anledningen  till  att  denna  artikel  är  intressant  är  att  den  ger 
medlemsstaterna en möjlighet att utöka sitt miljöengagemang inom vissa områden som ur ett 
ekologiskt perspektiv är ytterst väsentliga. 

4. Hagöns naturreservat tillika Natura 2000-område 

Halmstads kommun vill ha dispens från föreskrifterna för ett naturreservat för att anlägga en 
gång- och cykelväg. Föreskrifterna avser att skydda området på grund av dess betydelse för 
kännedomen  om  landets  natur,  för  landskapsbilden  och  för  allmänhetens  friluftsliv.  Vid 
anläggandet av vägen skulle friluftslivet gynnas men inte naturskyddet och framför allt inte de 
två  häckande  paren  av  fältpiplärka  (Anthus  campestris)20.  Fältpiplärkan  är  upptagen  i 
Fågelskyddsdirektivet, vilket medför att den ska ha en gynnsam bevarandestatus. 

Miljööverdomstolen beslutar att vägen inte får byggas men dess argumentation baseras inte i 
någon större utsträckning på fältpiplärkan. Däremot ser de till hela projektets påverkan och 
även  en  framtida  bro  till  vägen.  De  nämner  att  Naturvårdsverket  har  gjort  en 
helhetsbedömning som i sin helhet säger att en betydande inverkan på miljön i Natura 2000-
området  kommer  ske  om  man  tillåter  vägbygget.  De  säger  också  att  projektet  sannolikt 
kommer  leda  till  ett  ökat  antal  besökare  vilket  kommer  att  ha  en  negativ  inverkan  på 
fågellivet. Miljööverdomstolen menar alltså att de planerade åtgärderna inte skulle komma att 
få  en i  huvudsak positiv  inverkan på områdets  bevarandevärden.  Beslutet  baseras  på  den 
sammanslagna bedömningen att  det inte är tillåtet  att  bygga vägen utifrån naturreservatets 
föreskrifter samt strandskyddet.

17 Michanek 2004 s.222-223
18 Svensson 1999 s.110
19 Mål C-209/02, kommissionen mot Österrike
20 Svensson 1999 s.244
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4.1 Ekologisk analys

Det  finns  här  två  ekologiskt  intressanta  frågor  som  är  kopplade  till  Natura  2000,  1) 
fältpiplärkan och 2) negativa konsekvenser för bevarandevärdena.21 

Fältpiplärkan har under det senaste 100 åren påtagligt minskat i antal och är idag stark hotad 
(EN).22 Det finns flera anledningar till  detta men de främsta är habitatförstöring,  kustnära 
friluftsliv  och  ändrade  förhållanden  längs  flyttningsvägarna  samt  i  vinterkvarteren  dvs. 
området söder om Sahara.23 I detta fall är det framför allt de två första anledningarna som är 
relevanta,  alltså  habitatförstöring och kustnära  friluftsliv.  Den tilltänka vägen innebär inte 
habitatförstöring  men däremot habitatfragmentering.24 Nu ligger  habitatet  i  sanddyner  och 
enligt kommunen ligger habitatet mellan 100-200 m från vägen.25 Om så är fallet och den 
tilltänka platsen inte tar upp något tilltänkt habitat för arten kommer den andra frågan in i 
sammanhanget, det kustnära friluftslivet. Att möjliggöra en ökad andel friluftsliv i närheten av 
artens häckningsplats kan mycket väl inkluderas under habitatdegradering.26 Eftersom en ökad 
andel människor kommer att röra sig i området innebär detta också en störning och skulle 
dessa  människor bege sig några hundra meter  ifrån vägen blir  störningen ytterst  påtaglig. 
Konsekvenser såsom uteblivna häckningar och dylikt kan uppstå, ett sådant scenarium för en 
art som är starkt hotad kan få stora följder. 

Den andra frågan var de negativa konsekvenserna för bevarandevärdena.27 Eftersom den 78 
hektar stora ytan domineras av öppen ljunghed och fuktängar28, innebär detta att en väg skulle 
fragmentera  ytan.  Habitatfragmentering  har  två  komponenter  1)  habitatets  yta  reduceras  i 
landskapet och 2) habitatsammansättningen förändras så att den kvarvarande ytan delas upp i 
mindre och mer isolerade delar.29 Vägen skulle helt klart reducera ytan samt dela upp ytan, 
alltså klassas som habitatfragmentering. Nu kan man säga att det bara är en väg och ytan som 
påverkas inte är speciellt stor, men i alla ekologiska sammanhang finns det tröskelvärden30 

och var tröskelvärdet ligger för olika arter i den här miljön är okänt.

4.2 Slutsats

I Hagön finns det dels 1) en listad art som skall ha en gynnsam bevarandestatus31, dels har vi 
2)  en  miljö  som kommer  att  minska  i  yta.  Det  senare  kan leda till  att  områdets  fysiska 
strukturer  och  funktioner  kan  minska  i  funktionsduglighet  och  dess  gynnsamma 
bevarandestatus  riskeras32.  Enligt  Naturvårdsverket  kommer  ingreppet  att  innebära  en 
betydande påverkan på området och ha en negativ inverkan på fågellivet.33 Enligt 7:28 b § 
MB får inte ett ingrepp innebära att livsmiljön kan komma att skadas på ett sådant sätt att den 
art eller de arter som skall skyddas utsätts för en störning och därmed på ett betydande sätt 
motverka att en gynnsam bevarandestatus uppnås. Utifrån den ekologiska analysen går det att 

21 M 5388-03 s.6
22 Elfström 2006, s.2
23 Elfström 2006 s.2-3
24 Groom 2006 s.213
25 M 5388-03 s.4
26 Groom 2006 s.175
27 M 5388-03 s.6
28 http://www.n.lst.se
29 Groom 2006 s.213
30 Groom 2006 s.222
31 Prop. 2000/01:111 s.68
32 Prop. 2000/01:111 s.68-69
33 M 5388-03 s.5

10

http://www.n.lst.se


Henrik Josefsson D-uppsats i Rättsvetenskap H2007

se  att  den  tilltänka  vägens  påverkan  på  området  skulle  innebära  en  fragmentering  och 
degradering av området och detta skulle ske i närheten av en skyddad art. Artens habitat hade 
inte direkt förstörts av vägen men hade däremot kunnat påverkas negativt av ingreppet. När 
det är  just  liknande ingrepp som har bidragit  till  att  arten idag är starkt hotad34 kan man 
verkligen inte utesluta att ett ingrepp såsom detta inte hade inneburit en betydande störning 
och därmed medverkat till att försvåra bevarandet av arten. Alltså borde 7:28 b trots att det 
inte sägs i rättsfallet inneburit att vägen inte skulle kunna ha byggts. 

Arten  är  ingen  prioriterad  art  enligt  Artskyddsförordningen  utan  har  klassning  B,  vilket 
innebär att  arten har ett sådant gemenskapsintresse att  den skall  skyddas med hjälp av ett 
Natura 2000-område. Däremot går den inte in under artikel 6.4 2 st i Habitatdirektivet som 
bara gäller prioriterade livsmiljötyper eller prioriterade arter. I Habitatdirektivets inledande 
bestämmelserna definieras en gynnsam bevarandestatus för en art. Enligt artikel 1.i är det när 
artens populationsutveckling visar att den på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av 
livsmiljön, vilket fältpiplärkan antagligen inte skulle vara om vägen byggdes. Ser man till mål 
C-209/02,  kommissionen mot Österrike,  där  en prioriterad art  hotas  av exploatering,  fälls 
Österrike för fördragsbrott. Här går det att se likheterna mellan rättsfallen, något som medför 
att ett tillstånd att bygga vägen verkligen inte skulle vara i linje med direktivet vilket stärker 
MÖD:s beslut att inte ge tillstånd till vägen.  

5. Minivattenkraftverk vid Ljungån 

Tillstånd för att uppföra ett nytt kraftverk vid Ljungån lämnades av vattendomstolen den 16 
oktober 1995. När byggnationen påbörjades 2001 kom utförandet att få en annan utformning 
än  vad  tillståndet  medgav.  Avvikelserna  var  av  sådan  omfattning  att  dessa  inte  kunde 
inrymmas under givet tillstånd, utan arbetet stoppades efter propåer från Länsstyrelsen i april 
2002. Företaget ifråga gick 25 mars 2003 i konkurs och det är konkursboet som har beslutat 
att ansöka om tillstånd enligt MB för att få tillstånd att fortsätta uppförande av kraftverket. 
Ansökan utgår från ett fullföljande av byggandet med de avvikelser som föreligger. Ljungån 
ingår inte i Natura 2000-området men är ett oreglerat vattendrag och det största biflödet till 
Gimån som är ett Natura 2000-område. 

Naturvårdsverket,  Länsstyrelsen  och  Fiskeriverket  har  alla  omfattande  argumentation  om 
varför ett förnyat tillstånd inte skall ges.  

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket anser att MKB:n måste kompletteras med alternativet att riva kraftverket. 
MKB:n är överlag kortfattad och beskriver inte den ekologiska situationen tillräckligt för att 
kunna fungera som ett godkänt underlag vid ett beslut angående Natura 2000. Ett färdigställt 
kraftverk har proportionellt inte något stort samhällsekonomiskt värde i förhållande till det 
värde  som  Natura  2000-området  Gimån  representerar.  När  en  helhetsbedömning  av  ett 
specifikt Natura 2000-område genomförs är det Länsstyrelsens bevarandeplan som skall ligga 
till grund för prövningen och bevarandeplanen bör följas. 

I  bevarandeplanen beskrivs Ljungån som en levande länk till  Gimån med ett  flertal  höga 
vattenanknutna naturvärden, exempelvis utter (Lutra lutra)35, öppna vandringsvägar för fisk, 
särskilt  lämpliga  lek-  och  näringsområden  för  öring  (Salmo  trutta)  och  harr  (Thymallus  

34 Elfström 2006 s.2
35 Jensen 2004 s.248
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thymallus)36 samt en bottenfauna av nationellt bevarandeintresse. Naturvårdsverket anser att 
en  samlad  naturvärdesbeskrivning  av  Ljungån  visar  att  vattendraget  är  ett  fungerande 
ekosystem av fritt strömmande vatten och det finns goda möjligheter för olika arter att röra sig 
fritt  mellan Ljungån och Holmsjön,  respektive  andra delar  Gimåsystemet.  Den biologiska 
mångfalden i Ljungån utgår från ekosystemet som helhet och är därmed en viktig länk till 
Gimån. 

Naturvårdsverket anser att trots att kraftverket är placerat strax utanför det skyddade området 
innebär  det  en  konflikt  med  möjligheten  att  bibehålla  en  gynnsam  bevarandestatus  i 
vattensystemet. Ser man till bevarandeplanen kommer anläggandet av kraftverket inte bara 
påverka åns naturliga tillstånd som opåverkad strömsträcka och fri vandringsväg för fisk, utan 
även medföra en betydande risk för bottenfaunan som är av nationellt bevarandeintresse. Ser 
man till fiskarterna är Fiskeriverkets bedömning att arterna vandrar mellan vattendragen och 
det  går  därför  inte  att  utesluta  att  Ljungån  har  betydelse  för  möjligheterna  att  uppnå 
bevarandevärdena i Gimån.

Även  uttern,  som klassas  som en  särskilt  sårbar  art  i  rödlistan  och  är  högt  prioriterad  i 
Habitatdirektivet,  finns i  området  och Ljungån är  en viktig plats  för dess näringstillförsel 
vintertid. Som helhet har Ljungån som ett biflöde till Gimån en stor betydelse för ekosystemet 
eftersom den utgör ett viktigt bidrag för att få de ekologiska processerna i vattendraget att 
fungera. Såsom vandringshinder kommer kraftverket att ha en negativ påverkan, detta trots att 
ett omlöpe skapas. Naturvårdsverket anser som slutsats att det inte går att utesluta utifrån de 
uppgifter  som  lämnats  att  kraftverket  kommer  att  orsaka  skada  på  Natura  2000-området 
Gimån.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att den syn på kraftverket som miljödomstolen haft under tidigare delar av 
processen är baserad på felaktiga bedömningar och slutsatser vilket inneburit en nedvärdering 
av  kraftverkets  skador  på  områdets  naturvärden.  De  anser  att  Ljungån  är  ett  fungerande 
ekosystem med fritt strömmande vatten och det största biflödet till Gimån. Anläggandet av ett 
kraftverk  kommer  att  fragmentera  bort  ån  helt  från  sitt  naturtillstånd.  De  anser  att 
beslutsunderlag som finns inte på långa vägar räcker för att bedöma konsekvenserna på miljön 
i området och det är inte möjligt att säga att en gynnsam bevarandestatus kan uppnås om 
kraftverket tillåts byggas.  

Fiskeriverket

Fiskeriverket anser att för få elfiskundersökningar37 har genomförts för att kunna säga något 
om reproduktion och vandring för fiskarter såsom öring och harr. Eftersom den nedåtliggande 
sjön är ett regleringsmagasin där stränderna är döda är det svårt för fisk att  hitta mat och 
biflödena  är  därför  ytterst  viktiga  för  födosök.  Annars  är  Ljungån  uppströms  utloppet  i 
Holmsjön  förutom  regleringen  i  Ansjön  ett  av  vattenkraft  helt  opåverkat  vattendrag. 
Fiskeriverkets undersökning visar att reproduktion av öring och harr förekommer i Ljungån 
och Ljungåforsen är viktig både som vandringsled och som reproduktionsområde för öring 
och harr från Holmsjön. Fiskeriverket bedömer att kraftverket kommer att innebära en negativ 
inverkan på det allmänna fiskeintresset främst på grund av dammen som kommer att hindra 
fiskvandring. Enligt ansökan kommer en fiskväg i form av ett omlöpe alternativt fiskhiss att 

36 www.fiskeriverket.se
37 Elfiske baseras på principen att en svag ström i vattnet lockar till sig fisk som sedan bedövas. Fisken kan då 
fångas och undersökas för att sedan oskadd sättas tillbaka i vattnet (www.fiskeriverket.se).
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anläggas.  Att  anlägga  fiskväg  med  garanterad  funktion  för  fiskvandring  är  svårt  och 
komplicerat.  Det  enda  som  fortsättningsvis  helt  kan  garantera  fortsatt  fiskvandring  från 
Holmsjön till Ljungåns vattensystem är att avstå från att färdigställa kraftverket. Tillkomsten 
av vattenkraftverk påverkar alltid fiskbestånden i ett vattendrag. 

Konkursboet motsätter sig alla argument från de tre myndigheter och anser att den negativa 
påverkan som kraftverket kommer att ha är minimal.

Miljööverdomstolen 

Miljööverdomstolen gör bedömningen att MKB:n utgör ett tillräckligt beslutsunderlag trots 
att  den är  väldigt  knapphändig.  I  fallet  Natura  2000-området  är  det  Holmsjön som utgör 
förbindelselänken mellan Gimån och Ljungån och det råder olika uppfattningar om i vilken 
utsträckning Holmsjön ingår i Natura 2000-området. Den art som oavsett områdets utbredning 
skulle kunna påverkas av en utbyggnad är uttern samt att vissa andra skyddsvärda livsmiljöer 
skulle kunna påverkas med karaktärsarter som öring och harr. Men med de skyddsåtgärder 
som tillståndet baseras på och som ska följas upp föreligger det enligt MÖD förutsättningar 
att bevilja ett tillstånd enligt 7:27 b § MB. 

5.1 Ekologisk analys

Ljungån är intressant ur ett antal olika ekologiska perspektiv. 

• Öppen vandringsväg och reproduktionsområde

• Väl fungerande ekosystem, som bidrar till att upprätthålla Gimåns ekologiska status38

• Bidrar  till  en betydande  biologisk  mångfald  i  vattensystemet  (utter,  olika  fiskarter 
samt skyddsvärd bottenfauna)39

Precis som fiskeriverket säger i rättsfallet går det inte att bygga ett vattenkraftverk och tro att 
fiskbestånden inte kommer att påverkas eller för den delen hela miljön.40 Rinnande vattendrag 
som ekosystem baseras i stort på hydrologiska och morfologiska variabler; utflöde (årsmedel, 
säsongsvariationer,  korttidsvariationer);  hydrologi  (djup,  hastighet,  stress);  och  kanalens 
morfologi  (bredd,  djup,  lutning,  substratets  karaktär  och  mönster).41 Dessa  olika  regimer 
ligger till grund för ekosystemets strukturer och funktioner.42 Det som händer när hydrologin 
störs  är  att  artinteraktionerna  tenderar  att  minska  mer  än  att  den  grundläggande 
födovävsstrukturen förändras.43 

För de arter som lever i rinnande vattendrag är miljön farlig och karaktäriserad av stress och 
störningar.44 Stressen och störningarna är inte konstanta utan under en period på 1-10 år kan 
ett  vattendrag  karakteriseras  av  förändrade  flöden,  olika  nivåer  på  materialtransporten, 
varierande vattenkvalité och förändrad kanalform. Arterna reagerar på dessa förändringar och 
det  resulterar  i  dynamiska  biologiska  interaktioner,  och  förändringarna  spelar  en 
grundläggande roll för att forma ekosystemet.45 Förändringar som inte hör till systemet kan på 

38 Granath 2006 s.8
39 Naturvårdsverket 2005 s.17
40 M 6581-05 s.10
41 Calow 1996 s.9
42 Calow 1996 s.9
43 Calow 1996 s.11
44 Calow 1996 s.15
45 Calow 1996 s.15-16
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grund av detta få stora konsekvenser.46 Antropogen påverkan kommer därför alltid inräknas 
som en  störning  av  systemet.47 En  vanlig  antropogen  störning  i  många  vattendrag  är  att 
heterogenitet i substraten och dess stabilitet störs och förändras.

Kraftverket kommer att förändra Ljungåns strukturer och funktioner.48 Det är dessa strukturer 
(exempel  lekbottnar)  och  funktioner  (exempel  regelbundna  översvämningar)  som  utgör 
grunden  för  naturtypen,  naturligt  rinnande  vattendrag.49 Vill  man  att  ekosystemet  skall 
fortsätta att existera under samma förhållanden är det dessa strukturer och funktioner man 
måste  se  efter.50 I  detta  fall  kommer  byggandet  av  kraftverket  och  omlöpet  innebära  att 
vattenflödets variationer kommer att förändras. Storleken på variationen och den maximala 
förändringen på daglig basis är en ytterst viktig faktor för delar av den biologiska mångfalden 
(alltså  förekomsten av enskilda  extrema händelser  är  kritisk).51 I  övrigt  kan  man säga att 
vattenreglering  påverkar  akvatiska  organismer  på  tre  principiellt  olika  sätt  1)  genom 
förstörelse och förändring av habitat, 2) genom att förändra kantzonens funktion som filter 
mellan den terrestra och den akvatiska miljön,  och 3) genom att  fragmentera och därmed 
hindra vandring i ett vattendrag.52

Vattendrag som ekosystem har inte ett konstant jämviktsläge utan vattendrag karakteriseras av 
starka återhämtningsprocesser där systemets komponenter varierar omkring ett medelvärde.53 

Vattendrag har oftast  en relativt  hög resiliens54 och låg resistens55 mot störningar.  En hög 
resiliens resulterar i att återhämtningshastigheten kommer att bli förhållandevis hög.56 

Det kommer att ske en förändring av Ljungåns hydrologi och morfologi, de två viktigaste 
faktorerna för ekosystemets utseende.57 Vattendraget delas upp, en del går i ett omlöpe medan 
den  andra  delen  följer  vattendragets  ursprungliga  dragning  fast  genom  en  kraftstation.58 

Ljungån är inte ett enskilt vattendrag utan är sammankopplat med bland annat Gimån genom 
Holmsjön och påverkan på Ljungån kan fortplanta sig vidare till Gimån.59 

Vattendrag som regleras men fortsätter att ha ett vattenflöde och inte däms fullständigt under 
någon tid av året har uppvisat att  artrikedomen inte nämnvärt minskar,  däremot minskade 
arterna i  antal individer.60 Detta faktum innebär i  förlängningen att  miljön kommer att bli 
negativt påverkad av kraftverket samt att arternas biologiska status kommer att bli försämrad. 
Det är just den här mänskliga degraderingen av vattendrag som är det största hotet mot djur 
och växter som lever i rinnande akvatiska miljöer.61

När en fors regleras så slutar inte den negativa påverkan med att vattnets naturliga rörelse 
hindras utan även omkringliggande arter kan påverkas. Ett exempel är att det vid forsar finns 
forsdimma som skapar ett lokalklimat för mossor och lavar med krav på hög fuktighet.62 

46 Calow 1996 s.37
47 Calow 1996 s.77
48 Calow 1996 s.9
49 Naturvårdsverket 2005 s.17
50 Naturvårdsverket 2005 s.17
51 Giller 1999 s.227
52 Greenberg i Kraft ur vatten 2002 s.155
53 Calow 1996 s.15
54 Förmågan för ett samhälle att återgå till ett jämviktsläge efter en störning (Stiling 2002 s.378). 
55 Storleken på den störning som krävs för att förändra ett samhälles struktur (Stiling 2002 s.378).
56 Calow 1996 s.77
57 Calow 1996 s.9
58 M 6581-05 s.12
59 M 6581-05 s.3
60 Giller 1999 s.229
61 Giller 1999 s.242
62 Jansson i Kraft ur vatten 2002 s.147
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5.2 Slutsats

Ljungån är intressant eftersom vattendraget inte ligger i själva Natura 2000-området. Ljungån 
rinner ut i Holmsjön som är en reglerad sjö och den sjö som även Gimån rinner ut i. Frågan 
blir alltså om Ljungån har någon betydelse för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus 
hos Gimån? 

I 7:28 b § MB står det att en verksamhet eller åtgärd bara får tillåtas om den inte skadar 
livsmiljön eller livsmiljöerna som ska skyddas eller att de arter som skall skyddas störs på ett 
betydande sätt att bevarandet försvåras. Utvecklat betyder detta att om livsmiljön kan komma 
att försämras rent fysiskt  kan inte ett tillstånd lämnas, arter typiska för miljön skall ha en 
gynnsam  bevarandestatus  och  att  strukturer  och  funktioner  som  är  nödvändiga  för  att 
upprätthålla en gynnsam bevarandestatus inte får skadas.63 Den art som i området klassas som 
utsatt  är  enligt  Miljööverdomstolen uttern64,  och under definitionen av betydande störning 
inkluderas om artens naturliga utbredningsområde minskar65.

Enligt artikel 1.e Habitatdirektivet är det summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö 
och dess typiska arter som ska beaktas vid tillståndsgivning. De viktiga faktorerna här är den 
naturliga utbredningen samt livsmiljöns strukturer och funktioner. I artikeln nämns även att de 
ytor som påverkar området skall vara stabila eller ökande men även att områdets strukturer 
och  funktioner  ska  ha  en  gynnsam  och  stabil  status.  Det  viktiga  enligt  artikel  6  är  att 
försämringar av miljön inte inträffar och att störningarna inte har betydande konsekvenser för 
målsättningen med direktivet. 

De värden som bevarandeplanen för Gimån tillskriver Ljungån är en levande länk till Gimån 
med utter,  bottenfauna av nationellt  bevarandeintresse  och öppna vandringsvägar  för bl.a. 
öring och harr till lämpliga lek- och födoområden.66 Dessa tre arter är utpekade som typiska 
arter  för  skyddsområdet  och  de  strukturer  och  funktioner  som  ekosystemet  inom 
skyddsområdet har finns även i Ljungån.67 Det innebär att den biologiska mångfalden som 
återfinns i Gimån även har möjlighet att existera i Ljungån. Som största biflöde till Gimån har 
Ljungån stor betydelse68 och de arter som är typiska för systemet rör sig inte enbart i Gimån 
utan även i biflödena vilket medför att biflödena får en stor betydelse för ekosystemet som 
helhet och de ekologiska processerna som pågår där69.

Själva ingreppet av kraftverket kommer oundvikligen att påverka både de hydrologiska och 
de  morfologiska  funktionerna,  vilket  kommer  att  påverka  ekosystemets  funktioner  och 
strukturer70, t.ex. födoväven71. En försvagning av födoväven kommer antagligen att påverka 
de typiska arterna för skyddsområdet eftersom de i sitt födosökande även utnyttjar Ljungån.72 

En  av  de  rinnande  vattendragens  stora  ekologiska  fördelar  är  att  arterna  lever  under 
ansträngande förhållanden såsom återkommande stress och störning73, vilket givit dem en hög 
resiliens men en låg resistens74. Dock är de anpassade efter naturliga störningar och stress, och 

63 Prop. 2000/01:111 s.68-69
64 M 6581-05 s.11
65 Prop. 2000/01:111 s.69
66 Granath 2006 s.8
67 Granath 2006 s.9
68 M 6581-05 s.3
69 Granath 2006 s.8
70 Calow 1996 s.9
71 Calow 1996 s.11
72 Granath 2006 s.8
73 Calow 1996 s.15
74 Calow 1996 s.77
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antropogena ingrepp liknar inte de naturliga störningarna.  Detta  leder  till  att  trots  en hög 
resiliens i ekosystemet kommer antropogena ingrepp få konsekvenser.75 

Ovanstående leder fram till att det med stor sannolikhet är både interaktionerna i födoväven 
och de fysiska faktorerna, som utgör grunden för ekosystemet,  som kommer att  påverkas. 
Enligt 7:28 b § MB får inte kraftverket skada livsmiljön Gimån och inte heller de typiska 
arterna som återfinns där. Eftersom Ljungån som vattendrag har så höga naturvärden med 
bl.a. de typiska arterna för Gimån kommer kraftverket att påverka även Gimån. 

Enligt  Naturvårdsverket  kommer  den  gynnsamma  bevarandestatusen  antagligen  att  bli 
negativt påverkad, mycket pga. att fiskarterna och uttern rör sig mellan vattendragen.  Genom 
detta går det inte att utesluta att kraftverket kommer att orsaka skada på Gimån som Natura 
2000-område.76 Det är inte bara en negativ påverkan på dessa arter som Naturvårdsverket ser 
som konsekvens. De ser även att  de ekologiska processerna som Ljungån som biflöde till 
Gimån bidrar med kommer att påverkas negativt och det går inte att utesluta att detta kommer 
att orsaka skada på Gimån.77 Även om vattnet hålls rinnande kommer antalet individer att 
minska78 och trots att det skapas ett omlöpe kommer det bli svårt att få det att fungera korrekt 
samt att dess effektivitet är svårbestämd79. 

Om Ljungån påverkar Gimån positivt är inte heller de ytor som påverkar Gimån stabila. Alltså 
har  försämringarna  av  Ljungån  potential  att  störa  Gimån  så  till  den  grad  att  direktivets 
målsättning att säkerställa den biologiska mångfalden inom gemenskapen, enligt artikel 2.1 
Habitatdirektivet, motverkas.

Ifall  Ljungån  medverkar  till  att  upprätthålla  en  gynnsam bevarandestatus  i  Gimån,  vilket 
verkar  vara  ett  faktum,  så  måste  slutsatsen  bli  att  byggandet  av  kraftverket  kommer  att 
motverka att statusen bibehålls. Detta trots kompensationsåtgärderna som skall genomföras 
eftersom dess påverkan fortfarande riskerar att vara allt för stor. Denna slutsats går att dra 
utifrån de tre myndigheternas argumentation samt de slutsatser som den ekologiska analysen 
kommer fram till. Att kompensationsåtgärderna sedan inte kan slås fast utan skall utvärderas i 
framtiden för att se om och hur de fungerar visar bara på osäkerhet om deras effektivitet och 
är  inte  förenligt  med  Habitatdirektivets  målsättning  att  det  skall  finnas  säkerhet  om  att 
störning inte uppkommer.80 Det medför i sin tur att ett tillstånd inte borde ha givits i enlighet 
med  28  b  §  MB  eller  artikel  6  Habitatdirektivet.  Tas  även  försiktighetsprincipen  in  i 
sammanhanget blir valet att ge tillstånd till kraftverket än mer tveksamt.

Det går att  konstatera att  det idag finns dåligt  med kunskap på många områden om vilka 
negativa effekter  som regleringar  har  på ekosystem.81 Trots  detta  har  en stor  del  av  våra 
vattendrag fragmenterats  och idag är oreglerade vattendrag med höga naturvärden mycket 
sällsynta.82 Det finns således många anledningar att försöka skydda arter och deras habitat i 
vattendrag och för att göra detta måste habitaten skyddas mot till exempel exploatering.83 

6. Hjärtmusselfiske i Waddenzee

75 Calow 1996 s.16, s.77
76 M 6581-05 s.3
77 M 6581-05 s.4
78 Giller 1999 s.229
79 M 6581-05 s.10
80 Darpö 2007b s.18-19
81 Giller 1999 s.243; Näslund i Kraft ur vatten 2002 s.161
82 Näslund i Kraft ur vatten 2002 s.190
83 Giller 1999 s.243

16



Henrik Josefsson D-uppsats i Rättsvetenskap H2007

Detta rättsfall från EG-domstolen rör sig om en begäran om förhandsavgörande ifrån Raad 
Van State (Högsta förvaltningsdomstolen i Nederländerna). Förhandsavgörandet rör tolkning 
av artikel 6 i Habitatdirektivet men domstolen kommer även in på frågan om direktivet har 
direkt effekt. Domstolen tar klar ställning för att artikel 6.3 i Habitatdirektivet ska ha direkt 
effekt medan Generaladvokaten även förespråkar att artikel 6.2 ska ha det.84  

Ursprunget  till  rättsfallet  är  ett  beslut  att  ge  licens  till  mekaniserat  hjärtmusselfiske 
(Cerastoderma  edule)  i  det  särskilda  skyddsområdet  Waddenzee.  Målsättningen  med  att 
skydda området är en varaktig utveckling av Waddenzee som naturskyddsområde, vilket i 
detta  fall  handlar  om en varaktig  utveckling  av  ett  näringsområde,  häckningsområde  och 
viloplats  för  fåglar.  Mänsklig  verksamhet  med  ekonomisk  inriktning  är  möjlig  i  området 
under förutsättning att det sker en avvägning utifrån områdets skyddsmålsättning.

Domstolen uttrycker ett par viktiga faktum när det handlar om skyddet av miljön och arter 
inom gemenskapen. Den första är att trots att verksamheten ansöker om förnyat tillstånd varje 
år hindrar detta inte att varje ansökan anses utgöra en enskild plan eller ett enskilt projekt 
såsom det avses i Habitatdirektivet. För att skyddsmekanismerna som finns under artikel 6.3 i 
Habitatdirektivet  skall  utlösas  säger  domstolen att  det  räcker  med att  det  är  sannolikt  att 
planen eller projektet kan ha en betydande påverkan. I detta fall är det ytterst viktigt att tolka 
frågan  utifrån  försiktighetsprincipen,  vilken  syftar  till  att  skapa  en  hög  skyddsnivå  inom 
gemenskapens miljöpolitik. 

En  tolkning  utifrån  försiktighetsprincipen  innebär  att  om  det  föreligger  tvivel  att  visst 
agerande inte kommer att ha obetydlig påverkan så skall agerandet prövas. Genomförs detta 
innebär det att Habitatdirektivet på ett effektivt sätt kan hindra att planer eller projekt som kan 
skada det berörda området godkänns. Det är också så att en plan eller ett projekt som riskerar 
att påverka målsättningen med att bevara ett område enligt domstolen alltid skall anses ha en 
betydande  påverkan.  En betydande  påverkan  måste  alltid  bestämmas  utifrån  varje  enskilt 
områdes  särart  och  de  miljömässiga  förhållanden  som  finns  där  samt  ur  ett  kumulativt 
perspektiv. 

För  att  kunna  godkänna  en  verksamhet  såsom  det  mekaniserade  hjärtmusselfisket  måste 
myndigheten först ha försäkrat sig om att området inte kommer att ta skada av den. Detta är 
fallet  när  det  ur  vetenskapligt  perspektiv  inte  föreligger  några  rimliga  tvivel  om  att 
verksamheten inte kommer ha en betydande påverkan. 

Förslag till avgörande av generaladvokat

Waddenzee  har  skyddats  i  enlighet  med  Fågelskyddsdirektivet  för  att  den  är  en  viktig 
livsmiljö  för  många  fågelarter.  Det  är  framför  allt  ejder  (Somateria  mollissima)  och 
strandskata (Haematopus ostralegus) som finns i området och hjärtmusslor utgör en viktig del 
av  deras  föda.  Som  mest  består  populationerna  av  ca  150 000  ejdrar  och  ca  200 000 
strandskator. 

Konflikten handlar om det sätt som hjärtmusslor fiskas på. Man använder trålar i form av 
metallburar som dras över bottnen av fartyg och skrapar upp 4-5 cm av bottenskiktet. Denna 
påverkan på bottnen är så pass allvarlig  att  den i  princip kan jämföras med utvinning av 
mineraler. Anledningen till att det utfärdades licenser från början var att försöka få bukt med 
överfiske. 

Klagandena anser att fisket kan vara till skada för Waddenzee som livsmiljö utifrån följande 
punkter: 1) sedimentkvalitén skadas genom att dy rörs upp och finsediment går förlorat, 2) 
84 Darpö 2007a s.23-24
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återbildandet av musselbankar och sjögräsängar omöjliggörs eller hindras, samt 3) det blir ont 
om näringsresurser för fåglarna genom att det fiskas för mycket.

Enligt Generaladvokaten är påverkan betydande när den 1) leder till att det blir omöjligt att 
uppnå bevarandeändamålen eller osannolikt att dessa kan uppnås, eller 2) leder till att en vital 
del av ekosystemet som både karakteriserar och är av grundläggande betydelse för området 
oåterkalleligt förstörs. 

Begreppet  betydande beskriver  ett  jämförelsepar  och  jämför  en  viss  påverkan  med 
skyddsområdets bevarandeändamål.  I denna jämförelse har det betydelse om skadorna kan 
repareras eller kompenseras men även ifall livsmiljöerna eller arterna är sällsynta. I princip 
leder detta till att varje störning av bevarandeändamålet ses som en betydande påverkan på 
hela området. Endast störningar som inte påverkar något bevarandeändamål saknar betydelse 
vid tillämpningen av artikel 6.3. 

Utifrån  detta  måste  alla  störningar  identifieras  men bevarandemålen  måste  ha  definierats. 
Bevarandemålen  kan  härledas  ur  de  populationer  som  finns  inom  området.  Att  däremot 
identifiera alla störningar kan vara svårt eftersom det inom flera områden finns betydande 
vetenskaplig osäkerhet. Går det inte med säkerhet att komma fram till vilken påverkan en 
störning kan ha måste man istället arbeta med prognoser och uppskattningar. 

Därför går det inte att eftersträva en absolut säkerhet eftersom den i praktiken inte kan uppnås 
i många fall. Detta framgår även i Habitatdirektivet artikel 6.3 som säger att den behöriga 
myndigheten skall fatta beslut efter att ha genomfört en utvärdering av alla relevanta uppgifter 
som framkommit.  Utifrån den här utvärderingen får  myndigheten endast  godkänna planer 
eller projekt som de utifrån rådande information är övertygade om inte kommer att ha en 
betydande påverkan på det berörda området.

6.1 Ekologisk analys

Waddenzee har skyddats eftersom området är närings-, häcknings- och viloplats för fåglar. 
Det handlar framför allt om ejder och strandskata, och musslor utgör en viktig del i deras 
föda.85 

Från början var utförandet av licenser ett steg i att försöka få bukt med ett överfiske som 
försiggicks i området.86 Numera verkar detta problem inte vara överhängande utan frågan är 
numera  om  det  fiskas  så  mycket  att  fåglarna  inte  kan  få  tillräckligt  med  föda  och  om 
havsbottnen påverkas för mycket  av fisket.87 Det handlar alltså om en konkurrenssituation 
mellan  fisket  och  fåglarnas  näringsbehov  men  också  om  ekosystemet  kan  fortsätta  att 
producera musslor under den påverkan fisket har. 

Generaladvokaten menar att fisket efter hjärtmusslor medför en sådan påverkan att den kan 
jämföras med mineralutvinning88, habitatet påverkas alltså mycket negativt och degraderas. 
Det är svårt att säga om det fragmenteras eftersom spridningsvägarna i vatten inte är lika 
begränsade som de i terrestra ekosystem. Arterna sprider sig med hjälp av vattnets rörelser 
och så länge vattnet inte begränsas i sin rörlighet borde inte habitatet fragmenteras89. Eftersom 
fisket innebär att 4-5 cm av bottenytan skrapas upp90 förloras kontinuiteten och stabiliteten i 
85 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.2
86 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.3
87 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.6
88 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.6
89 Vilket är den stora skillnaden i jämförelse med Ljungån där vattenkraftverket skär av vattenvägarna och 
fragmenterar habitatet. 
90 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.3
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ekosystemet.  Stabilitet  är många gånger är en grundförutsättning för att  olika funktioner i 
ekosystemet skall fungera.91 

Stabiliteten i ett ekosystem är nära sammankopplat med successionen i systemet. Ekologiska 
system  har  olika  successionsförlopp  och  förloppen  härstammar  ur  systemets  olika 
betingelser.92 I ett ekosystem kan hela successionsförloppet vara representerat eftersom ingen 
miljö mer eller mindre är utan störning, det är under sådana förhållanden som den biologiska 
mångfalden oftast blir som störst.93 Störs denna ordning kan delar av successionen falla bort 
eller  påverkas  negativt,  vilket  påverkar  den  biologiska mångfalden negativt  samt  minskar 
stabiliteten i systemet. I värsta fall innebär det en förloppsändring av successionen som kan 
resultera  i  att  arternas  anpassningar  till  miljön  inte  längre  är  kompatibla  med  de  nya 
omgivningarna.

Enligt klagandena kommer återbildandet av musselbankar och sjögräsängar omöjliggöras eller 
hindras  om fisket  får  fortgå.94 Sjögräs  utgör  en  grund  för  många  artrika  och  produktiva 
ekosystem och har många positiva ekologiska effekter såsom substrat, skyddande struktur och 
födokälla, dämpning av ström och vågor, stabilisering av sedimentet, syreproduktion och hög 
artrikedom.95

Musslor har också ekologiska funktioner förutom att utgöra föda till fåglar. Musslor ökar den 
biologiska mångfalden genom att tillhandahålla substrat för andra organismer och bidra till att 
öka  strukturen  och  komplexiteten  i  ekosystemet.  Deras  filtrering  ökar  ljustillgången  och 
närsalterna i vattnet. Både artdiversiteten och biomassan ökar vid närvaron av musslor.96

Sammantaget innebär det att om fisket påverkar dessa två grupper av arter på ett negativt sätt 
kommer produktionen att minska med stor sannolikhet, vilket kan resultera i att det blir ont 
om näring för de arter som är beroende av musslor som föda såsom ejder och strandskata.

6.2 Slutsats

Det är i artikel 6.1-6.3 i Habitatdirektivet som medlemsstaternas åtaganden påvisas. De säger 
att bevarandeområdena skall  bevaras, att lämpliga åtgärder för att förhindra försämring av 
habitaten skall ske och att störningar av arter i området inte ska inträffar så att direktivets 
målsättningar inte kan uppnås. Ifall ett projekt eller åtgärd, såsom musselfiske, skall kunna 
godkännas trots att området skall bevaras krävs det att effekterna först ses ur ett kumulativt 
perspektiv. Det krävs sedan att det inte föreligger någon osäkerhet angående verksamhetens 
påverkan på området.97 Det är denna juridiska kontext som ligger till grund för skyddet som 
Waddenzee har. 

De två mest framträdande arterna i området är ejder och strandskata som tillsammans har 
utgör ca 350 000 individer, sedan tillkommer övriga arter.98 Dessa individer behöver föda för 
att  överleva och den utgörs till  stor del av hjärtmusslor,  men samtidigt finns det ett  antal 
fiskare  som  lever  på  att  fiska  upp  hjärtmusslorna.99 Konflikten  uppstår  när  området  har 
skyddats för olika fågelarter och de skall ha en gynnsam bevarandestatus samtidigt som deras 
föda fiskas upp och bottenmiljön förstörs. 
91 Stiling 2002 s.290
92 Stiling 2002 s.292
93 Stiling 2002 s.299
94 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.3
95 Stiling s.182, s.238; Campbell 2002 s.562
96 Groom 2006 s.245-246
97 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.11
98 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.1
99 Förslag till avgörande mål C-127/02 s.2
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Artikel  1.e  säger  att  de  faktorer  som påverkar  ett  område och dess  typiska  arter  inte  får 
påverka  den  naturliga  utbredningen,  dess  strukturer  och  funktioner  negativt  på  lång  sikt. 
Alltså måste det naturliga utbredningsområdet och de ytor som påverkar området vara stabila 
eller  ökande  samt  att  de  strukturer  och  funktioner  som  är  nödvändiga  för  att 
bevarandestatusen skall bibehållas på lång sikt. 

Waddenzee utsätts för omfattande habitatdegradering samt att kontinuiteten och stabiliteten 
störs. Detta medför att de strukturer och funktioner som direktivet avser att skydda påverkas 
negativt men även att området minskar i omfång när musselbankar och sjögrässängar förstörs. 
En förstörelse av dessa skadar även den diversitet som förknippas med dem och en minskad 
diversitet leder till sämre stabilitet.

Grunden för att en påverkan skall ses som betydande är att den sker under lång tid, påverkar 
bevarandeändamålet eller leder till att vitala delar av ekosystemet oåterkalleligen förstörs.100 

Fisket i Waddenzee är en kontinuerlig verksamhet som trots fiskekvoter och avgränsningar 
har en betydande och långsiktig påverkan, vilket medför att bevarandeändamålet inte kommer 
uppnås. 

7. Santona-våtmarkerna

Santona-våtmarkerna är ett av de viktigaste områdena för vattenberoende fågelarter på den 
Iberiska halvön.  Spanien har  enligt  kommissionen  misskött  området  och har  därför  stämt 
Spanien för brott mot Fågeldirektivet. 

Spanien har misskött området genom att misslyckas med att sköta om och upprätthålla den 
ekologiska statusen för området. Spanien har även undvikit att klassa delar av våtmarkerna 
och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika förorening eller försämring av området. 
Kommissionen anser därför att Spanien har misslyckats med att fullgöra sina åtaganden under 
artikel 3 och 4 i Fågelskyddsdirektivet. 

Kommissionen anser att artikel 3 och 4 medför att specifika åtgärder måste utföras för att 
bevara habitat som tillhör vilda fåglar. Den spanska regeringen anser att bestämmelsen bara 
ålägger en förpliktelse att uppnå ett mål, nämligen att bevara vilda fåglar. Domstolen går på 
kommissionens linje och anser att artiklarna kräver att medlemsstaterna bevarar, upprätthåller 
och återställer habitat när deras ekologiska värde kräver det. Detta medför att förpliktelserna 
under artikel 3 och 4 är i kraft innan någon reduktion har observerats i antalet fåglar eller att 
någon skyddad art riskerar att bli utrotad. 

Spanien anser att de ekologiska krav som uppstått genom direktivet måste vara underordnade 
andra intressen såsom sociala och ekonomiska, eller i alla fall vägas mot dem. Domstolen 
säger att  så inte är fallet,  medlemstaterna är inte auktoriserade att  på eget  bevåg förringa 
bevarandet av området baserat på andra intressen. Undantagsvis kan ett allmänt intresse gå 
före bevarandet av ett skyddsområde men då måste detta intresse vara överlägset det allmänna 
intresse som uppställs i direktivet om att skydda området.

Domstolen tar också ställning till frågan om en väg som ska gå igenom våtmarken. Den finner 
att den nya vägen skulle medföra en reduktion av den skyddsvärda ytan samt att ett flertal 
byggnader  skulle  behöva uppföras  i  närheten  av den.  Detta  skulle  medföra  en  förlust  av 
lokaler som innebär skydd, vila och häckning för fågelarterna. Störningen av området från 
vägen slutar inte där utan byggnationen av vägen och den kommande trafiken skulle medföra 
ytterligare störningar och fortsätta att påverka ebb- och flodkontinuiteten som redan har störts 
av projektet. 
100 Förslag till avgörande av generaladvokat, C-127/02 s.10
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Det har också byggts en farm för uppfödning av musslor i området, vilket medfört  att de 
naturliga sedimentprocesserna störts. Vegetationen i området har påverkats negativt av detta, 
något som påverkar fåglarna i området negativt eftersom växtligheten utgör föda för dem. Det 
har även släppts ut förorenat vatten i området med giftiga substanser som är mycket skadliga 
för våtmarkerna. Allt detta är helt enkelt inte godtagbart enligt domstolen.

7.1 Ekologisk analys

Santona-våtmarkerna  som  ekosystem  utgör  en  viktig  grund  för  många  vattenberoende 
fågelarter på Iberiska halvön.101 Det finns många anledningar till att våtmarker är viktiga: 1) 
stor  biologiska  mångfalden  2)  minskar  erosion,  3)  filtrerar  sediment,  näringsämnen  och 
föroreningar ifrån inflödande vatten och förbättrar därmed vattenkvalitén, och 4) för fåglar är 
det ett  dukat bord med en stor variation av föda som kan vara absolut nödvändig när de 
flyttar.102 Våtmarker är idag en bristvara i världen och därför är de som finns kvar ytterst 
viktiga att skydda.103 

De ekologiska frågorna som omkringgärdar rättsfallet är framförallt  fragmenteringseffekter 
samt  degraderingen  av  miljön.  Fragmenteringen  sker  framför  allt  i  och  med  den  tänka 
bilvägen,  men vägens påverkan slutar  inte  vid  att  den  delar  upp våtmarken.  Den ökande 
dödligheten  som  infrastruktur  såsom  vägar  har  på  fågellivet  och  arter  överlag  skulle 
ytterligare påverka miljön på ett ytterst negativt sätt.104 Vidare är just föroreningar en faktor 
som sakta men säkert kan degradera miljön så att den förlorar möjligheten att fungera på ett 
korrekt sätt.105 

Musselfarmen  påverkar  miljön  precis  som  vägen  i  och  med  att  den  fragmenterar  och 
degraderar  miljön.  Vägen har även påverkat  kontinuiteten av ebb och flod i  området  och 
farmen har påverkat sedimentprocesserna. Denna negativa påverkan ger sig på vissa av de 
grundläggande processerna som verkar i området, grundläggande processer som hela miljön, 
arter som växter, är anpassade efter. När man börjar ändra i de processer som bidragit till att 
bilda området från början tvingar man även miljön att försöka ändra sig för att fungera under 
nya förhållanden. Går detta för långt kan den miljö som man valt att skydda försvinna och 
ersättas av en ny miljö med nya jämvikter som inte ger utrymme för de arter eller habitat som 
man vill skydda.106   

7.2 Slutsats

Santona-fallet är annorlunda i jämförelse med de andra rättsfallen. Skillnaden ligger i att det 
bara  var  Fågelskyddsdirektivet  som  var  implementerat  då  och  inte  Habitatdirektivet. 
Utgångspunkten ligger här inte i  att  livsmiljön ska ha en gynnsam bevarandestatus utan i 
artikel 1 och 3 Fågelskyddsdirektivet om nödvändiga åtgärder. Enligt artiklarna skall åtgärder 
vidtas  för  att  skydda,  bevara  och  återställa  livsmiljöerna  för  de  fågelarter  som  återfinns 
naturligt inom gemenskapen. Även artikel 4.1, som gäller för arter som anges i bilaga 1107, 
ställer  ytterligare  krav på medlemsstaterna  att  genomföra särskilda åtgärder för att  bevara 
bilaga 1-arter och ge dem möjlighet till överlevnad och fortplantning.

101 Mål C-355/90 s.3
102 Groom 2006 s.571
103 Groom 2006 s.180
104 Seiler 1996 s.3
105 Groom 2006 s.188
106 Stiling 2002 s.292
107 C-355/90 s.3
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En viktig del i artikel 4 är fjärde punkten där det står att lämpliga åtgärder ska genomföras för 
att  undvika negativ  påverkan på fågelarterna  från föroreningar  och andra försämringar  av 
miljön. Men bestämmelsernas  räckvidd slutar inte vid områdets kant utan även i områden 
utanför skall medlemstaterna sträva efter att undvika föroreningar och försämringar av miljön.

Utifrån de här lagstadgade faktorerna har Spanien utsatt ett ytterst viktigt ekologiskt område108 

för  omfattande  fragmentering  och  degradering  så  till  den  grad  att  områdets  ekologiska 
funktioner riskerar att förloras109. Spanien har inte gjort något för att minska denna negativa 
påverkan eller för den delen försöka återställa dess betingelser110. 

Domstolens val att gå på kommissionens linje var det enda rätta.

7. Diskussion

Utifrån ett miljöperspektiv är domstolsväsendet väldigt viktigt och deras beslut kan få stora 
konsekvenser för miljön. När det handlar om tillstånd för att exploatera en miljö är det viktigt 
att det finns tillräcklig kunskap om det aktuella ekosystemet och denna kunskap måste finnas 
när ett beslut tas annars riskerar man hela området.  

Resultaten  från  undersökningen  visar  på  ypperliga  ekologiska  resonemang  framför  allt  i 
Santona- och Waddenzee-rättsfallen men även i  Hagön-rättsfallet  tas rätt beslut utifrån ett 
ekologiskt perspektiv trots att 7:28 b § MB inte nämns. Däremot så anser jag att Ljungån inte 
kan  räknas  in  bland  ovanstående  då  det  här  saknas  förståelse  för  hur  de  ekologiska 
processerna i vattendrag fungerar. 

Nu  är  kontexten  Natura  2000-områden  och  målsättningen  är  att  dessa  skall  bli  ett 
sammanhängande ekologiskt nätverk som sträcker sig igenom gemenskapen. Detta kan endast 
bli möjligt om även domstolarna tar korrekta, välunderbyggda beslut.

Det  som sammanför  rättsfallen  från EG-domstolen  är  att  båda områdena  har  skyddats  på 
grund av de olika fågelarterna som finns i området och har klassats som fågelskyddsområden 
enligt artikel 4 i Fågelskyddsdirektivet. Detta innebär att båda områdena är ytterst viktiga för 
olika fågelarter och områdenas välmående är nära sammankopplat till hur arterna mår. 

I Santona-våtmarkerna ville Spanien knyta bevarandeförpliktelserna till målet att bevara vilda 
fåglar, vilket de anser sig göra trots degraderingen av miljön. I Waddenzee gör Raad van State 
detsamma och anser att målsättningen med Habitatdirektivet uppnås trots hjärtmusselfiskets 
negativa påverkan. Jämför man den påverkan som miljön utsatts för i Santona med det som 
Waddenzee  fått  utstå  skulle  jag  vilja  påstå  att  det  finns  fler  likheter.  Den  ena  är  en 
kontinuerlig negativ påverkan på det översta lagret av bottnen medan det andra inkluderar en 
degradering  och  fragmentering  av  våtmarken.  Konsekvenserna  i  båda  fallen  är  att  de 
strukturer  och  funktioner  som  upprätthåller  miljön  skadas  i  sådan  omfattning  att 
målsättningen med bevarandet hotas. 

Rättsfallen speglar den förändring som artikel 7 i Habitatdirektivet inneburit för skyddet av 
fågelarter och deras habitat. Både Waddenzee och Santona är områden som har skyddats för 
sina olika fågelarter. Jämför man rättsfallen så går det att komma fram till slutsatsen att ifall 
Waddenzee-fallet hade inträffat innan Habitatdirektivet hade implementerats så borde det ha 
fått samma konsekvenser som Santona-fallet.  Alltså att  det mekaniserade hjärtmusselfisket 
inte kan tillåtas i ett område med så höga naturvärden. Det som hände i Santona-fallet var att 
miljön värderades mycket högre än den samhällsnytta som exploateringen skulle ge. Detta 
108 C-355/90 s.3
109 C-355/90 s.2, Groom 2006 s.571
110 C-355/90 s.2
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beror på att Habitatdirektivet inte ger samma skydd för områden som Fågelskyddsdirektivet 
ger.

Det skydd som Fågelskyddsdirektivet gav till fågelskyddsområden var mycket vidsträckt och 
långsiktigt.  Artiklarna  i  Fågelskyddsdirektivet  kräver  att  medlemsstaterna  bevarar, 
upprätthåller  och  återställer  habitat  när  deras  ekologiska  värde  kräver  det  och  denna 
förpliktelse  skall  vara  i  kraft  innan  någon  reduktion  har  observerats.  Det  skydd  som 
Habitatdirektivet ger utgår från att en gynnsam bevarandestatus skall uppnås på sikt och har 
inte samma höga skyddsambition. Att kommissionen även har börjat bortse från sina egna 
riktlinjer i fallet Botniabanan visar att den skyddsnivå som Habitatdirektivet tillsynes ska ha 
inte stämmer. Låter man de ekonomiska faktorerna får större utrymme än de ekologiska vid 
en  tillståndsgivning låter  man exploatering  går  före  bevarandet  och  med detta  faller  hela 
Habitatdirektivets mening.

Jämför man tillståndet för Botniabanan med det tillstånd som söktes för Hagön så går det att 
se vilka konsekvenser domslut som Botniabanan kan få. Nu finns det många andra faktorer i 
Botniabanan än Hagön men kan man godkänna Botniabanan kan man lika gärna godkänna 
Hagön.  Nu  gjorde  inte  MÖD  det  utan  såg  att  vägen  skulle  få  en  negativ  inverkan  på 
bevarandevärdena och fågellivet, vilket innebar att vägen inte gavs tillstånd. Det är det som är 
det viktiga, att området gavs rätt skyddsstatus av MÖD i detta fall. Sedan anser jag att de 
kunde ha förtydligat kopplingen mellan fältpiplärkan och domslutet.  

Ljungån har en listad art, uttern, men i det här fallet så ligger den inte i fokus. Detta trots att 
den är en återkommande del av Ljungån tillsammans med öring och harr som är de två arter 
som är typiska för Gimån. Ljungåns ekologiska betydelse för Gimån som det största biflödet 
är att vattendraget hjälper till med att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus i Gimån. Det 
är  detta  som i  grunden är  anledningen till  att  bevarandestatusen  kommer  påverkas på ett 
betydande sätt i Gimån när kraftverket byggs i Ljungån. I Waddenzee-rättsfallet sägs det att 
påverkan anses betydande om det leder till att bevarandeändamålen omöjligt eller sannolikt 
inte kan uppnås eller att en vital del av ekosystemet oåterkalleligen förstörs. Den beslutande 
myndigheten skall arbeta för att uppnå en sådan säkerhet att det ur ett vetenskapligt perspektiv 
inte  finns  några  rimliga  tvivel  om  att  verksamhetens  påverkan  på  området. 
Försiktighetsprincipen skall med andra ord tillämpas. 

MÖD: s beslut att ge tillstånd att uppföra kraftverket i Ljungån verkar utgå ifrån att Holmsjön 
inte  inkluderas  i  Natura  2000-området  och  att  kompensationsåtgärderna  kommer  att  vara 
tillräckliga  och  fungera.  Detta  trots  att  de  vill  ha  framtida  uppföljning  på 
kompensationsåtgärderna vilket inte tyder på att det inte finns tvivel om framtida störningar 
från kraftverket. Holmsjön är ingen barriär mellan Gimån och Ljungån utan arterna rör sig 
mellan vattendragen och arterna får söka sig upp i Gimån eller Ljungån för att finna föda. 
Detta  leder  till  att  det inte går att  undvika att  koppla samman de ekologiska värden som 
Gimån har med de värden som Ljungån har. Det innebär att det inte går att påverka Ljungån 
utan att även påverka Gimån. 

Att inte dra denna slutsats är detsamma som att säga att vägen genom Hagöns Naturreservat 
inte hade påverkat fältpiplärkorna som hade sina bon 100-200 m från vägen. Det viktiga är 
inte hur Ljungån och Gimåns ekosystem sitter ihop utan det  faktum att  de gör det,  de är 
sammankopplade  och  påverkar  varandra.  Beslutet  ligger  inte  i  linje  med  Waddenzee-
rättsfallet som säger att det inte får föreligga några tvivel om verksamhetens påverkan, inte 
heller försiktighetsprincipen kan sägas ha varit rådande. 
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Målsättningen med uppsatsen har varit att titta på några rättsfall från Miljööverdomstolen och 
EG-domstolen och sedan utifrån ekologiska och juridiska perspektiv se hur dessa stämmer 
överens i de domar som fallit. 

Domstolsväsendet är en viktig del i miljöskyddsarbetet och ser man till de fyra ovanstående 
rättsfallen ligger Waddenzee, Santona och Hagön i linje med lagstiftningen men jag anser inte 
att Ljungån gör det. Waddenzee och Ljungån visar hur viktigt det är att tillstånd omprövas när 
det  är  möjligt.  Eftersom forskningen fortskrider  behöver  inte  de  underlag  som gjorde  en 
exploatering möjlig igår nödvändigtvis göra det idag. Det handlar om att skydda dessa miljöer 
på ett tillräckligt sätt och detta kan endast genomföras om tillstånd och domar följer med i 
utvecklingen av den ekologiska och rättsvetenskapliga forskningen och omprövningar sker 
när detta är möjligt. 
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