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Sammanfattning 

Försämring av biologisk mångfald utgör ett av vår tids allra främsta miljöpro-

blem och hoten mot biologisk mångfald är flera, bland annat biotopförstörelse 

och överexploatering. I juni år 1992 samlades deltagare från 181 länder i Rio de 

Janeiro, Brasilien, för att delta i FN:s konferens om miljö och utveckling. Kon-

ferensen resulterade i att fem dokument antogs, varav ett av dem var Konvent-

ionen om Biologisk Mångfald. Som två parallella mål med konventionen anges 

bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande av dess beståndsdelar. 

 

Två av de skyddsformer i svensk rätt som kan användas för att bevara biologisk 

mångfald är naturreservat och Natura 2000-områden. Om syftet med ett område 

är att bevara biologisk mångfald får det inrättas som naturreservat. Syftet med 

Natura 2000-områden är att göra det möjligt att bibehålla eller återställa en 

gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter som är av intresse för 

unionen, Natura 2000-områden har sin grund i två stycken EU-direktiv, 

habitatdirektivet och fågeldirektivet. 

 

Avsikten med ett beslut om att inrätta naturreservat är att skapa ett definitivt 

skydd. För att tillgodose ett syfte om att bevara biologisk mångfald i ett naturre-

servat får en länsstyrelse eller kommun besluta om de inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden som de anser vara nödvändiga. För Natura 

2000-områden gäller att tillstånd krävs för att bedriva en verksamhet eller vidta 

en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000- 

område. För att ett område ska få inrättas som naturreservat krävs det däremot 

ett starkt allmänintresse. Hänsyn måste härvid tas till enskilda intressen. När ett 

område inrättas som Natura 2000-område ska inte hänsyn tas till enskilda 

intressen. Naturreservat får inte heller inrättas i strid med gällande detaljplan och 

områdesbestämmelser, vilket dock är möjligt med Natura 2000-områden. 

Slutsatsen är att skyddet för biologisk mångfald är starkare i naturreservat än i 

Natura 2000-områden. Däremot är det enklare att inrätta Natura 2000-områden 

än naturreservat om förutsättningarna i direktiven är uppfyllda. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Försämring av biologisk mångfald utgör ett av vår tids allra främsta miljöpro-

blem. Hur många arter som dör ut årligen är oklart, men enligt beräkningar så 

dör arter idag ut med en hastighet som kan vara upp till tusen gånger snabbare 

än den naturliga utdöd av arter som kan förväntas.1 Hoten mot biologisk mång-

fald är flera. Tre av de främsta hoten mot biologisk mångfald är biotopförstö-

relse, överexploatering och införsel av främmande arter och genotyper.2 

 

Biologisk mångfald definieras som ”variationsrikedomen bland levande organ-

ismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och 

andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer 

ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”3 I 

begreppet biologisk mångfald kan också inräknas de biologiska processer och 

funktioner som den bidrar med.4 Exempel på sådana biologiska processer och 

funktioner är fotosyntes, nedbrytning av föroreningar i jorden samt pollinering 

av grödor.5  

 

Motiven för att bevara biologisk mångfald är flera. Ett motiv är att biologisk 

mångfald är en förutsättning för att jordens alla ekosystem ska fungera och bidra 

till processer och funktioner som vi människor är beroende av, till exempel nytt-

jar vi biologiska resurser dagligen som föda. Ett annat motiv är att en försämring 

av biologisk mångfald även riskerar att få konsekvenser för samhällsekonomin. 

Biologisk mångfald är av stor betydelse för till exempel läkemedelsindustrin, där 

gener hämtas från djur- och växtriket och används vid läkemedelstillverkning. 

Det finns också estetiska och etiska motiv för att bevara biologisk mångfald. 

 

I juni år 1992 samlades deltagare från 181 länder i Rio de Janeiro, Brasilien, för 

att delta i FN:s konferens om miljö och utveckling. Syftet med konferensen var 

                                                             
1 www.forskning.se, lydelse 2014-01-13. 
2 Ebenhard, s. 14. 
3 Art. 2, Konventionen om biologisk mångfald. 
4 Norling, Sköld, s. 20. 
5 www.slu.se, lydelse 2014-01-29. 
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att omsätta de visioner som Världskommissionen för miljö och utveckling6 hade 

gett uttryck för i sin rapport Vår gemensamma framtid7 fem år tidigare, i praktisk 

handling. 

 

Konferensen resulterade i att fem dokument antogs, varav ett av dem var Kon-

ventionen om Biologisk Mångfald.8 Som två parallella mål med konventionen 

anges bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande av dess bestånds-

delar.9 Ett av de åtaganden i konventionen som parterna till konventionen åtar 

sig är att främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållandet 

av livskraftiga populationer av arter i naturliga miljöer, så kallad in situ be-

varande.10 

 

Influerade av arbetet inom FN med konventionen om biologisk mångfald, antogs 

Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och väx-

ter (Habitatdirektivet) av EU redan samma år som konventionen. Det övergri-

pande målet med direktivet är att bidra till att säkerställa den biologiska mång-

falden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter inom med-

lemsstaternas europeiska territorium.11 Det centrala instrumentet i direktivet för 

att uppnå detta är inrättandet av ett sammanhängande europeiskt ekologisk nät 

av särskilda bevarandeområden, Natura 2000.12 Syftet med Natura 2000, som 

ska bestå av områden som innehåller de livsmiljötyper och habitat för de arter 

som är förtecknade i bilaga 1 eller 2 till direktivet, är att göra det möjligt att 

bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos dessa livsmiljötyper 

och arter i deras naturliga utbredningsområde. 

 

I miljöbalkens målparagraf, 1 kap. 1 § Miljöbalken (1998:808) (MB), anges att 

bestämmelserna i balken ska syfta till att främja en hållbar utveckling som inne-

bär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 

                                                             
6 Även kallad Brundtlandkommissionen. 
7 Report of the World Commission on Environment and Development - Our Common Future, 
FN, 1987. 
8 De övriga fyra dokumenten var: Klimatkonventionen, Riodeklarationen, Agenda 21 och 
Skogsprinciperna. 
9 Art. 1, Konventionen om biologisk mångfald. 
10 Art. 8 d), Konventionen om biologisk mångfald. 
11 Art. 2 (1), Habitatdirektivet. 
12 Art. 3 (1), Habitatdirektivet. 
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miljö. I andra stycket samma paragraf, anges fem stycken delmål som kan ses 

som preciseringar av begreppet hållbar utveckling. Ett av delmålen är att miljö-

balken ska tillämpas så att den biologiska mångfalden bevaras.13 Denna 

uppräkning av delmål är inte uttömmande för vad som krävs för att uppnå en 

”hållbar utveckling”.14 Ytterligare hänvisning till vad som krävs för att uppnå en 

hållbar utveckling ges genom nationella miljömål som riksdagen antar.15  

 

Ett av de nationella miljömålen är målet om ”Ett rikt växt- och djurliv”. Enligt 

en uppföljning som gjordes av år 2013 kommer inte målet om ett rikt växt- och 

djurliv att uppnås till år 2020, utan utvecklingen i miljön är istället negativ.16  

 

Några av de skyddsformer i svensk rätt som kan användas för att bevara 

biologisk mångfald och bidra till att uppnå målet om ett rikt växt- och djurliv är 

nationalparker, naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområden, djur- och 

växtskyddsområden, strandskydd samt Natura 2000-områden. Mot bakgrund av 

att utvecklingen i miljön är negativ i Sverige uppkommer därmed frågan om 

skyddet för biologisk mångfald är tillräckligt i dessa skyddsformer. 

 

I denna uppsats kommer fortsättningsvis de två skyddsformerna naturreservat 

och Natura 2000-områden att behandlas. Att dessa två skyddsformer behandlas 

beror dels på att de är två av de mera vanligt förekommande skyddsformerna för 

bevarande av biologisk mångfald, det finns idag cirka 3500 naturreservat och 

cirka 4000 Natura 2000-områden i Sverige, dels på att de har olika ursprung och 

därmed olika perspektiv.17 Naturreservat tillkom som en nyhet i 1965 års 

Naturvårdslag (1964:822) med syfte att skydda värdefulla naturmiljöer och till-

godose behov av områden för friluftslivet, idag kan naturreservat även inrättas i 

syfte att bevara biologisk mångfald.18 Skyddsformen Natura 2000-områden har 

istället sin grund i EU-rätten och ska syfta till att göra det möjligt att bibehålla 

                                                             
13 1 kap. 1 § andra stycket 3 MB. 
14 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 7. 
15 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 8. 
16 www.miljomal.se, lydelse 2014-02-04. 
17 Naturvårdsverket, Naturreservat i Sverige, s. 12, och www.lansstyrelsen.se, lydelse 2013-01-
31. 
18 7 § Naturvårdslagen, och 7 kap. 4 § MB. 



8 
 

eller återställa en gynnsam bevarandestatus för de livsmiljötyper och arter som 

är förtecknade i bilaga 1 eller 2 till habitatdirektivet.19 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur de två skyddsformerna naturreservat 

och Natura 2000-områden skiljer sig från varandra med avseende på bevarande 

av biologisk mångfald. 

 

Den grundläggande frågeställningen i uppsatsen är den följande: 

 Vad skiljer ett område som är inrättat som Natura 2000-område från ett 

område som är inrättat som naturreservat, med avseende på bevarande 

av biologisk mångfald? 

För att kunna svara på den grundläggande frågan kommer även följande frågor 

att behandlas i uppsatsen: 

 Hur skiljer sig förhållandena under vilka ett område kan inrättas som 

Natura 2000 från de förutsättningar under vilka ett område kan inrättas 

som naturreservat? 

 Vad är skillnaden för en verksamhetsutövare som avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd inom eller i närheten av ett område, om 

det området är inrättat som Natura 2000-område jämfört med om det är 

inrättat som naturreservat? 

 Vad är skillnaden för en fastighetsägare om dennes fastighet inrättas 

som Natura 2000-område jämfört med om den inrättas som 

naturreservat? 

 

1.3 Metod och material 
Jag kommer vid författandet av denna uppsats att använda mig av traditionell 

rättsvetenskaplig metod. Den rättsvetenskapliga metod som jag kommer att an-

vända är den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden har till 

                                                             
19 Art. 3 (1), Habitatdirektivet. 
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uppgift att tolka och systematisera gällande rätt utifrån författning, lagförarbe-

ten, praxis och doktrin, det vill säga de sedvanliga rättskällorna.22 

 

För att uppsatsen ska bli så tillförlitlig som möjligt har jag för avsikt att i så stor 

mån som möjligt använda mig av de sedvanliga rättskällorna. 

 

Vid sökande av information om naturreservat kommer jag att använda mig av 

äldre lagstiftning som har upphävts till följd av att ny lagstiftning har trätt i kraft, 

samt förarbeten och lagkommentar till den. Anledningen till att jag kommer att 

använda mig av äldre lagstiftning är för att merparten av reglerna om naturreser-

vat i miljöbalken, i samband med tillkomsten av miljöbalken, oförändrade fördes 

över från äldre lagstiftning. Det kan i det enskilda fallet ifrågasättas om det är 

lämpligt att använda sig av lagstiftning som har upphävts och ersatts av ny lag-

stiftning, med hänsyn till att ändringar kan ha gjorts eller att lagstiftaren haft för 

avsikt att ändra rättsläget med den nya regleringen. Att en ny lag ersätter äldre 

lagstiftning kan också ha den följden att praxis enligt den tidigare lagstiftningen 

hamnar i annat läge. I förarbetena till miljöbalken gör man dock hänvisningar 

till förarbeten och lagkommentarer till äldre lagstiftningen varmed dessa fort-

sättningsvis torde vara aktuella. Att äldre lagstiftning ersätts av ny lagstiftning 

innebär inte heller att praxis enligt äldre lagstiftning blir obsolet. 

 

Vad gäller reglerna i miljöbalken om Natura 2000-områden har de sin grund i 

EU-rätten. Med anledning av det kommer jag att använda mig av EU-rättsliga 

källor samt praxis från EU-domstolen. Svensk rätt förhåller sig till EU-rätten på 

så sätt att Sverige är skyldig att tillämpa EU-rättsliga förordningar och imple-

mentera EU-rättsliga direktiv i svensk rätt. Av lojalitetsprincipen i art. 4 (3) För-

draget om europeiska unionen följer att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 

åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter full-

görs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter. Både svenska 

myndigheter och domstolar är skyldiga att så långt som möjligt säkerställa att de 

skyldigheter som följer av EU:s rättsakter fullgörs.23  

                                                             
22 Peczenik, s. 249, och Sandgren, s. 36. 
23 Ebbesson, s. 42. 
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Kommissionen har även gett ut två stycken vägledningar om hur en särskild 

artikel i habitatdirektivet ska tolkas. Vägledningar som ges ut av kommissionen 

utgör inte en EU-rättslig källa. EU-medlemsstater, inklusive Sverige, är däremot 

skyldiga att implementera EU-direktiv i den nationella rättsordningen. Om 

kommissionen ger ut en vägledning om hur en särskild artikel i ett direktiv ska 

tolkas, bör denna verka vägledande för medlemsstaterna vid implementeringen 

av den särskilda artikeln i den nationella rättsordningen. 

 

För att analysera mina frågeställningar och uppnå syftet med uppsatsen kommer 

jag slutligen att göra en jämförelse mellan de två skyddsformerna med avseende 

på bevarande av biologisk mångfald. 

 

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats är avgränsad på så sätt att de skyddsformer som behandlas i denna 

uppsats är naturreservat och Natura 2000-områden. Därmed kommer inga andra 

skyddsformer såsom nationalparker, kulturreservat, biotopskyddsområden, 

strandskydd eller djur- och växtskyddsområden, vilka även de kan syfta till att 

bevara biologisk mångfald, att behandlas i uppsatsen.  

 

I uppsatsen kommer inte heller de särskilda bestämmelserna om skydd av arter i 

8 kap. MB att behandlas. Denna avgränsning är motiverad eftersom att de sär-

skilda bestämmelserna om skydd av arter inte specifikt avser bevarande av 

biologisk mångfald inom de två skyddsformer som här kommer att behandlas, 

utan dessa regler gäller för hela eller delar av landet. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. 

 

I kapitel 1 introduceras läsaren i ämnet och syftet med uppsatsen presenteras. 

 

I kapitel 2 kommer Natura 2000-områden att behandlas. Avsikten är att ge en 

god överblick och förståelse för Natura 2000-områden. Inledningsvis kommer 

de två EU-direktiven, habitatdirektivet och fågeldirektivet, att behandlas med 
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fokus på Natura 2000. Därvid kommer att beskrivas hur Natura 2000-områden 

utses. Därefter kommer att redogöras för de nationella reglerna om inrättande av 

Natura 2000-områden och om hur de ska skyddas. 

 

I kapitel 3 kommer naturreservat att behandlas. Inledningsvis kommer att redo-

göras för de syften för vilka naturreservat får inrättas. Därefter kommer att redo-

göras för de möjligheter som en länsstyrelse och kommun har för att tillgodose 

det syfte för vilket naturreservat inrättas. Andra ämnen som kommer att behand-

las i kapitlet är frågor om upphävande och dispens samt rätten till ersättning för 

fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet. Avsikten är i likhet 

med kapitel 2 att ge en god överblick och förståelse för naturreservat. 

 

I kapitel 4 görs en jämförelse mellan Natura 2000-områden och naturreservat 

med avseende på de tre delfrågorna i uppsatsen. Fokus kommer att ligga på hur 

de två skyddsformerna skiljer sig från varandra och vad det innebär för fastig-

hetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet samt de myndigheter som 

ska pröva dessa frågor. Avsikten är att besvara den grundläggande frågeställ-

ningen. 

 

I kapitel 5 presenteras en slutsats. 

 

Kapitel 6 utgör källförteckning. 

 

2. Natura 2000-områden 
 

2.1 Inledning 
Influerade av arbetet inom FN med konventionen om biologisk mångfald, antogs 

habitatdirektivet av EU år 1992. Det övergripande syftet med direktivet är att 

bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden inom medlemsstaternas 

europeiska territorium genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter.24 I art. 2 (2)-(3) habitatdirektivet preciseras att de åtgärder som vidtas i 

                                                             
24 Art. 2 (1), Habitatdirektivet. 
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enlighet med direktivet ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam be-

varandestatus hos de livsmiljöer och arter som är av intresse för unionen25, men 

att hänsyn även ska kunna tas till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt 

till regionala och lokala särdrag.  

 

Det centrala instrumentet för att uppnå målsättningen i direktivet om att säker-

ställa den biologiska mångfalden inom medlemsstaternas europeiska territorium 

är inrättandet av Natura 2000.26 

 

Habitatdirektivet var inte det första EU-direktivet som rörde bevarande av livs-

miljöer och arter inom medlemsstaternas europeiska territorium. Redan år 1979 

antogs Rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar av EU. Detta 

direktiv kodifierades år 2009 genom Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar (Fågeldirektivet). Kodifieringen 

motiverades med att man ville skapa en klarhet och överskådlighet i direktivet 

med hänsyn till att det under årens gång hade genomförts flera väsentliga änd-

ringar i det ursprungliga direktivet.27 
 
Gemensamt för både habitatdirektivet och fågeldirektivet är att de har föregåtts 

av en försämring av den biologiska mångfalden. I habitatdirektivet anges att det 

inom medlemsstaternas europeiska territorium pågår en ständig försämring av 

livsmiljöer, och att antalet vilda arter som är allvarligt hotade ökar.28 I fågeldi-

rektivet anges att antalet arter av vilda fåglar som förekommer naturligt inom 

medlemsstaternas europeiska territorium minskar i antal, för vissa arter mycket 

snabbt.29 En annan gemensam nämnare för de båda direktiven är att hoten mot 

livsmiljöer och vilda djur- och växtarter, inklusive fåglar, ofta är av gränsöver-

skridande karaktär och därför motiverar ett för medlemsstaterna gemensamt an-

svar. 30 

                                                             
25 I habitatdirektivet används termerna ”livsmiljötyper av gemenskapsintresse” och ”arter av 
gemenskapsintresse”. 
26 Art. 3 (1), Habitatdirektivet. 
27 Ingressen, första övervägandet, Fågeldirektivet. 
28 Ingressen, fjärde övervägandet, Habitatdirektivet. 
29 Ingressen, tredje övervägandet, Fågeldirektivet. 
30 Ingressen, fjärde övervägandet, Fågeldirektivet, och Ingressen, fjärde övervägandet, 
Habitatdirektivet. 
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2.2 EU-lagstiftning 

 

2.2.1 Habitatdirektivet 
Det centrala instrumentet för att främja den biologiska mångfalden inom med-

lemsstaternas europeiska territorium är inrättandet av Natura 2000. Natura 2000 

ska utgöra ett sammanhängande europeiskt ekologiskt nätverk av särskilda be-

varandeområden. Natura 2000-nätverket omfattar även särskilda skyddsområ-

den som medlemsstaterna har utsett i enlighet med fågeldirektivet.31  

 

Ett särskilt bevarandeområde är ett område som är av intresse för unionen och 

som en medlemsstat har utsett genom lag och annan författning eller genom av-

tal, och där nödvändiga åtgärder genomförs för att bibehålla eller återställa en 

gynnsam bevarandestatus hos de livsmiljöer eller populationer av de arter för 

vilka området har utsetts.32 

 

Syftet med Natura 2000, som ska bestå av områden med de livsmiljötyper och 

habitat för de arter som är förtecknade i bilaga 1 eller 2 till direktivet, är att göra 

det möjligt att bibehålla eller i förekommande fall återställa en gynnsam beva-

randestatus hos dessa livsmiljötyper och arter i deras naturliga utbredningsom-

råde.33 

 

Livsmiljötyper av intresse för unionen är sådana livsmiljöer som riskerar att för-

svinna inom sitt naturliga utbredningsområde, eller som har ett litet utbrednings-

område till följd av det har minskat eller på grund av sin naturligt begränsade 

yta. Livsmiljöer som utgör tydliga exempel på egenskaper som är typiska för en 

eller flera av följande nio biogeografiska regioner: alpin region, atlantisk region, 

Svartahavsregion, boreal region, kontinental region, makronesisk region, 

Medelhavs region, pannoniska region och stäppregion, utgör även de 

livsmiljötyper av intresse för unionen. Dessa livsmiljötyper är förtecknade i 

bilaga 1 till direktivet.34 Bevarandestatusen för en livsmiljö anses vara gynnsam 

                                                             
31 Art. 3 (1), Habitatdirektivet. 
32 Art. 1 l), Habitatdirektivet. 
33 Art. 3 (1), Habitatdirektivet. 
34 Art. 1 c), Habitatdirektivet. 
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när dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område 

är stabila eller ökande, och den särskilda struktur och de särskilda funktioner 

som är nödvändiga för att den ska kunna bibehållas på lång sikt finns, och 

sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid. Dessutom ska beva-

randestatusen hos dess typiska arter vara gynnsam.35 

 

Arter av intresse för unionen är sådana arter som antingen är hotade, sårbara, 

sällsynta eller endemiska och kräver särskild uppmärksamhet på grund av den 

speciella karaktären hos deras livsmiljö eller de möjliga följder som exploatering 

av dem kan ha för deras livsmiljö eller för deras bevarandestatus. Dessa arter är 

förtecknade i bilaga 2 till direktivet.36 Bevarandestatusen för en art anses vara 

gynnsam när uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att 

arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och artens 

naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 

kommer att minska inom en överskådlig framtid. Dessutom ska det finnas, och 

sannolikt komma att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populat-

ioner ska bibehållas på lång sikt.37 

 

För att bidra till bildandet av Natura 2000-nätverket är varje medlemsstat skyldig 

att till kommissionen föreslå områden som kan vara av intresse för unionen och 

utses som särskilda bevarandeområden.38 Varje medlemsstat är skyldig att bidra 

till bildandet av Natura 2000 i en utsträckning som står i proportion till omfatt-

ningen på dess territorium av de livsmiljötyper och habitat för de arter som är av 

intresse för unionen.39  

 

2.2.1.1 Utseende av särskilda bevarandeområden  
Det första steget mot bildandet av Natura 2000 är att varje medlemsstat ska upp-

rätta en nationell lista över områden och ange vilka livsmiljötyper och inhemska 

arter som är upptagna i bilaga 1 eller 2 till direktivet som finns inom områdena.40 

                                                             
35 Art. 1 e), Habitatdirektivet. 
36 Art. 1 g), Habitatdirektivet. 
37 Art. 1 i), Habitatdirektivet. 
38 Art. 4 (1), Habitatdirektivet. 
39 Art. 3 (2), Habitatdirektivet. 
40 Art. 4 (1), Habitatdirektivet. 



15 
 

Kommissionen måste ha tillgång till en uttömmande inventering av de områden 

som på nationell nivå är av sådant ekologiskt intresse att de bidrar till att uppfylla 

målsättningen i direktivet att bevara de livsmiljöer och arter som avses. Med-

lemsstaterna får inte ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov vid 

valet och avgränsning av de områden som ska tas upp på listan.41 

 

Vid upprättandet av den nationella listan ska medlemsstaterna utgå från bilaga 3 

till direktivet samt vetenskaplig information (Etapp 1). Medlemsstaterna ska ut-

ifrån i bilaga 3 angivna kriterier göra en bedömning på nationell nivå av 

områdenas relativa betydelse för varje livsmiljötyp och art som är upptagen i 

bilaga 1 och 2 till direktivet. 

 

Vid bedömningen av ett områdes relativa betydelse på nationell nivå med 

avseende på en given livsmiljötyp ska beaktas bland annat livsmiljöns represen-

tativitet på området, andel av området som är täckt av livsmiljötypen i förhål-

lande till den totala yta inom det nationella territoriet som är täckt av den samt 

graden av bevarande.42 Vid bedömning av ett områdes relativa betydelse på nat-

ionell nivå med avseende på en given art ska istället beaktas bland annat storlek 

och täthet hos den population av arten som finns på området i förhållande till de 

populationer som finns inom det nationella territoriet samt graden av beva-

rande.43 

 

Den nationella listan ska därefter överlämnas till kommissionen tillsammans 

med upplysningar om varje enskilt område. Dessa upplysningar ska omfatta en 

karta över området, dess namn, läge och avgränsning samt de uppgifter som 

framkommit genom tillämpning av de kriterier som anges i bilaga 3 till 

direktivet.44 

 

Kommissionen ska i samförstånd med varje medlemsstat upprätta ett utkast till 

en lista över områden som är av intresse för unionen.45 Ett område av intresse 

                                                             
41 Mål C-371/98, p. 22 och 24. 
42 Bilaga 3, etapp 1 A, Habitatdirektivet. 
43 Bilaga 3, etapp 1 B, Habitatdirektivet. 
44 Art. 4 (1) andra stycket, Habitatdirektivet. 
45 Art. 4 (2), Habitatdirektivet. 
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för unionen är ett område, som bland annat i den biogeografiska region det till-

hör, väsentligt bidrar till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus 

hos någon av de livsmiljöer eller arter som är förtecknade i bilaga 1 eller 2 till 

direktivet, och även väsentligt bidrar till bibehållandet av den biologiska mång-

falden inom samma biogeografiska region.46 En medlemsstat får inte neka 

samtycke till att ett område upptas i kommissionens utkast till en lista över 

områden av intresse för unionen på andra grunder än naturskydd.47 Det innebär 

att en medlemsstat inte kan neka samtycke med hänsyn av till exempel ekono-

miska, sociala eller kulturella behov. 

 

Om ett område som innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller art inte har tagits 

med på en nationell lista, kan kommissionen inleda ett samrådsförfarande med 

den berörda medlemsstaten med syfte att jämföra de vetenskapliga fakta som de 

båda har tillgång till. En livsmiljötyp eller art är prioriterad om unionen har ett 

särskilt ansvar för dess bevarande med hänsyn till den andel av deras naturliga 

utbredningsområde som ligger inom medlemsstaternas europeiska territorium.48 

Om oenighet råder mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten ska 

rådet enhälligt besluta om den livsmiljötypen eller arten ska upptas på den nat-

ionella listan. Med anledning av att rådet ska besluta enhälligt (inklusive den 

berörda medlemsstaten) torde det däremot vara sällan det går igenom.49 

 

Enligt art. 4 (4) habitatdirektivet ska en berörd medlemsstat så snart som möjligt 

och senast inom sex år utse ett område som har valts ut som ett område av in-

tresse för unionen som särskilt bevarandeområde. Med anledning av att ett om-

råde, så snart det har förts upp på kommissionens lista i enlighet med art. 4 (2), 

ska omfattas av bestämmelserna i art. 6 (2)-(4) habitatdirektivet är däremot 

betydelsen av art. 4 (4) begränsad.50 Det innebär till exempel att bestämmelsen i 

art. 6 (3) om kravet på en lämplig bedömning av planer eller projekt kan aktua-

liseras för ett område som har tagits upp på kommissionens lista men som inte 

har utsetts som särskilt bevarandeområde av en medlemsstat. Bestämmelserna i 

                                                             
46 Art. 1 k), Habitatdirektivet. 
47 Mål C-226/08, p. 33. 
48 Art. 1 d) och h), Habitatdirektivet. 
49 Art. 5 (3), Habitatdirektivet. 
50 Art. 4 (5), Habitatdirektivet. 
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art. 6 (2)-(4) gäller även för särskilda skyddsområden som har medlemsstaterna 

har utsett i enlighet med fågeldirektivet.51 

 

2.2.2 Fågeldirektivet 

Det övergripande syftet med fågeldirektivet är att främja bevarandet av de fågel-

arter som förekommer naturligt inom medlemsstaternas europeiska territorium.52 

Anledningen till det är att de arter av vilda fåglar som förekommer naturligt inom 

medlemsstaternas europeiska territorium till största delen utgörs av flyttfåglar 

och utgör ett för medlemsstaterna gemensamt arv.53 

 

Med anledning av detta behandlar direktivet bevarande av samtliga fågelarter 

som förekommer naturligt inom medlemsstaternas europeiska territorium och 

omfattar såväl fåglar som deras ägg, bon och livsmiljöer.54 I likhet med vad som 

gäller för habitatdirektivet, bör tillkomsten av fågeldirektivet ses mot bakgrund 

av att antalet vilda arter av vilda fåglar som förekommer naturligt inom med-

lemsstaternas europeiska territorium minskar i antal, för vissa arter mycket 

snabbt.55 

 

För att uppnå målsättningen med direktivet om att främja bevarandet av de 

fågelarter som förekommer naturlig inom medlemsstaternas europeiska territo-

rium, åligger det medlemsstaterna att i enlighet med direktivet vidta de åtgärder 

som är nödvändiga för att bibehålla populationen av de fågelarter som omfattas 

av direktivet på en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella 

behov, eller för att återupprätta populationen av arterna till en sådan nivå. Då 

medlemsstaterna ska vidta sådana åtgärder ska de beakta även ekonomiska krav 

och rekreationsbehov.56 Medlemsstaterna ska därvid vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att skydda, bevara och återställa tillräckligt varierande och stora 

livsmiljöer för de fågelarter som omfattas av direktivet. Dessa åtgärder ska i 

första hand avse avsättande av skyddade områden; att i enlighet med livsmiljöers 

                                                             
51 Art. 7, Habitatdirektivet. 
52 Ingressen, tredje, fjärde och femte övervägandena, Fågeldirektivet. 
53 Fjärde övervägandet, Fågeldirektivet. 
54 Art. 1, Fågeldirektivet. 
55 Ingressen, tredje övervägandet, Fågeldirektivet. 
56 Art. 2, Fågeldirektivet. 
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ekologiska behov vidta underhålls- och skötselåtgärder inom och utanför de 

skyddade områdena; att återställa förstörda biotoper samt att skapa nya bioto-

per.57 

 

2.2.2.1 Utseende av särskilda skyddsområden 

För vissa fågelarter bör särskilda åtgärder vidtas avseende deras livsmiljöer för 

att säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom det område där de 

förekommer.58 De arter som avses är upptagna i bilaga 1 till direktivet. Det rör 

sig om arter som är hotade samt flyttfåglar.59 

 

En åtgärd som det åligger medlemsstaterna att vidta för dessa arter är att utse 

särskilda skyddsområden. I första hand ska som särskilda skyddsområden utses 

områden som vad gäller antal och storlek är mest lämpade för bevarandet av 

dessa arter med hänsyn till arternas behov av skydd. Liknande åtgärder ska även 

vidtas för regelbundet förekommande flyttfåglar som inte anges i bilaga 1 till 

direktivet med avseende på deras häcknings-, ruggnings-, och övervintringsom-

råden samt rastplatser längs deras färdväg.60 

 

I mål C-3/96 slog EU-domstolen fast att medlemsstaterna är skyldiga att som 

särskilda skyddsområden klassificera de områden som med tillämpning av orni-

tologiska kriterier förefaller vara de mest lämpade för bevarandet av de berörda 

arterna.61 Vid valet av områden som ska utses som särskilda bevarandeområden 

samt avgränsning ska medlemsstaterna utgå från de i art. 4 (1)-(2) angivna 

kriterierna. Medlemsstaterna får därmed inte beakta de ekonomiska krav som 

anges i art. 2 vid valet och avgränsning av särskilda skyddsområden.62  

 

 

 

                                                             
57 Art. 3, Fågeldirektivet. 
58 Ingressen, åttonde övervägandet, Fågeldirektivet. 
59 Langlet, Mahmoudi, s. 358. 
60 Art. 4 (1)-(2), Fågeldirektivet. 
61 Mål C-3/96, p. 62. 
62 Mål C-44/95, p. 25-26. 
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2.3 Nationell lagstiftning 

 

2.3.1 Inrättande av Natura 2000-områden 

Ett område som har valts ut som ett område av intresse för unionen enligt art. 4 

(4) habitatdirektivet, ska av Sveriges regering inrättas som särskilt bevarande-

område. Regeringen får som särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet även 

inrätta ett naturområde om området är särskilt betydelsefullt för skyddet av vilda 

fåglar.63 

 

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva ett Natura 2000-

område, om områdets naturvärden inte längre motiverar en sådan förklaring.64 

 

2.3.2 Områden som bör eller ska skyddas 
Naturvårdsverket ska fortlöpande föra en förteckning över de områden som in-

rättas som särskilda bevarandeområden respektive särskilda skyddsområden 

(Natura 2000-områden).65 Av förteckningen ska det bland annat framgå vad som 

har motiverat att ett område tagits upp i förteckningen samt enligt vilket direk-

tiv.66 I förteckningen ska, utöver de områden som har inrättats som Natura 2000-

områden, även upptas de naturområden som bör skyddas som Natura 2000-om-

råden.67 I 15 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. (OF) preciseras att förteckningen även ska omfatta områden som rege-

ringen har föreslagit ska ingå i Natura 2000 samt områden som regeringen har 

beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av att kommissionen 

inlett ett samrådsförfarande.  

 

Att Naturvårdsverket har förtecknat ett område medför att det krävs tillstånd 

enligt 7 kap. 28 a § MB för att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som 

på ett betydande sätt kan påverka miljön i området. 

 

                                                             
63 7 kap. 28 § första och andra stycket MB. 
64 7 kap. 28 § tredje stycket MB. 
65 7 kap. 27 § MB och 15 § första stycket OF. 
66 7 kap. 27 § andra stycket MB. 
67 7 kap. 27 § första stycket 1-2 MB. 



20 
 

2.3.3 Krav på tillstånd för vissa verksamheter och åtgärder 

Tillståndskravet i 7 kap. 28 a § MB omfattar inte bara verksamheter eller 

åtgärder som bedrivs inom ett Natura 2000-område, utan även verksamheter 

eller åtgärder som bedrivs utanför. Det avgörande för om en verksamhet eller 

åtgärd ska omfattas av tillståndskravet är om påverkan på miljön inom området 

riskerar att bli betydande. Enligt EU-domstolen är det tillräckligt att en 

verksamhet omedelbart gränsar till ett Natura 2000-område på så sätt att det är 

möjligt att verksamheten kan påverka området.68 

 

Bestämmelsen i 7 kap. 28 a § MB har sin grund i art. 6 (2)-(3) habitatdirektivet. 

Enligt art. 6 (3) habitatdirektivet ska alla planer eller projekt, som enskilt eller i 

kombination med andra planer eller projekt kan ha en betydande påverkan på ett 

Natura 2000-område, på lämpligt sätt ska bedömas med avseende på 

konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av området. Behöriga 

nationella myndigheterna får endast godkänna en plan eller ett projekt först efter 

att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada. 

Undantagna från kravet på en lämplig bedömning är däremot planer eller projekt 

som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och 

förvaltningen av ett område. 

 

Avsikten med bestämmelsen i 7 kap. 28 a § MB är att en verksamhet eller åtgärd 

som avses att bedrivas eller vidtas ska bedömas med avseende på dess konse-

kvenser för målsättningen vad gäller bevarandet av det berörda området.69 Vid 

en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB ska därför en miljökonse-

kvensbeskrivning ingå.70 Om en verksamhet eller åtgärd kan antas påverka mil-

jön i ett Natura 2000-område, ska beskrivningen alltid innehålla de uppgifter 

som behövs för en prövning enligt 7 kap. 28 b-29 §§ MB. Om en miljökonse-

kvensbeskrivning istället upprättas enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b-29 

§§ MB behöver den endast innehålla de uppgifter som behövs för den 

prövningen.71 

                                                             
68 Mål C-404/09, p. 87. 
69 Art. 6 (3), Habitatdirektivet. 
70 6 kap. 1 § MB. 
71 6 kap. 7 § fjärde stycket MB. 
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2.3.3.1 Förutsättningar under vilka tillstånd får lämnas 
Tillstånd för en verksamhet eller åtgärd får endast lämnas under förutsättning att 

behörig myndighet har förvissat sig om att den ensam eller tillsammans med 

andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada de 

livsmiljöer som avses att skyddas i det berörda området.72 Om ett område har 

inrättats som Natura 2000-område med syfte att bevara en viss livsmiljö och be-

dömningen görs att en verksamhet eller åtgärd rent fysiskt kommer försämra 

denna, kan tillstånd därmed inte lämnas. Enligt förarbetena ska bedömningen av 

vad som är en försämring ske med utgångspunkt i önskemålet att i området 

upprätthålla en gynnsam bevarandestatus hos den eller de arter som är typiska 

för livsmiljön.73 

 

Behörig myndighet måste således förvissa sig om att en försämring inte kommer 

att ske, innan tillstånd kan lämnas. I mål C-127/02 uttalade EU-domstolen att så 

är fallet när det ur ett vetenskapligt perspektiv inte föreligger några rimliga tvivel 

om att en verksamhet inte kan ha en skadlig inverkan.74  

 

För att tillstånd ska få lämnas för en verksamhet eller åtgärd måste behörig 

myndighet även förvissa sig om att en verksamhet eller åtgärd inte ensam eller 

tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder 

medför att de arter som avses att skyddas i ett Natura 2000-område utsätts för en 

störning som på betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av dem.75 

Störningen torde inte behöva vara konstaterad utan det bör vara tillräckligt att 

det finns en risk för en sådan allvarlig störning. Störningen måste däremot vara 

av en viss grad för att tillstånd ska kunna nekas, endast mindre störningar utgör 

inte hinder för att tillstånd kan lämnas. Faktorer som ska beaktas är störningens 

intensitet, varaktighet och frekvens.76 

 

Liksom vid bedömningen av om en livsmiljötyp riskerar att försämras, ska 

bedömningen av om en betydande störning föreligger ske med utgångspunkt i 

                                                             
72 7 kap. 28 b § 1 MB. 
73 Prop. 2000/01:111, s. 68. 
74 Mål C-127/02, p. 59. 
75 7 kap. 28 b § 2 MB. 
76 Prop. 2000/01:111, s. 69. 
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önskemålet att i området upprätthålla en gynnsam bevarandestatus hos den eller 

de arter som avses att skyddas i området.77 

 

Även om bedömningen av en verksamhet eller åtgärd skulle vara negativ, det 

vill säga verksamheten eller åtgärden bedöms kunna orsaka skada eller störa de 

livsmiljöer eller arter som avses att skyddas i ett Natura 2000-område, får 

behörig myndighet enligt 7 kap. 29 § MB ändå lämna tillstånd för verksamheten 

eller åtgärden. För att tillstånd ska få lämnas krävs att det saknas alternativa 

lösningar samt att verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande 

orsaker som har ett väsentligt allmänintresse. Det förutsätter även att de åtgärder 

vidtas som behövs för att kompensera för förlusten av miljövärden så att syftet 

med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses.78 Regeringens 

tillåtelse krävs för att tillstånd ska få lämnas med stöd av 7 kap. 29 § första 

stycket MB.79 I förarbetena anges att tillämpningen av denna bestämmelse ska 

vara snäv.80 

 

Bestämmelsen i 7 kap. 29 § MB har sin grund i art. 6 (4) habitatdirektivet. 

 

3. Naturreservat 
 

3.1 Inledning 

Naturvårdslagen trädde i kraft den 1 januari år 1965. En nyhet i naturvårdslagen 

jämfört med den föregående naturskyddslagen81 var att det i 7 § naturvårdslagen 

hade införts ett nytt områdesskydd, naturreservat. 

 
Enligt 7 § naturvårdslagen kunde ett område av länsstyrelsen förklaras som 

naturreservat om det ”finnes böra särskilt skyddas eller vårdas på grund av sin 

betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet eller eljest märkliga 

beskaffenhet eller emedan området är av väsentlig betydelse för allmänhetens 

                                                             
77 Prop. 2000/01:111, s. 69. 
78 7 kap. 29 § första stycket 1-3 MB. 
79 7 kap. 29 § andra stycket MB. 
80 Prop. 2000/01:111, s. 58. 
81 Naturskyddslagen den 21 november 1952 (nr 688). 
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friluftsliv”. Syftet var att naturreservat skulle kunna användas både för att bevara 

vetenskapligt och kulturellt värdefulla naturområden och för att tillgodose behov 

av områden för allmänhetens friluftsliv.82 

 

Idag återfinns reglerna om naturreservat i 7 kap. MB om områdesskydd. Enligt 

7 kap. 4 § MB får en länsstyrelse eller kommun inrätta områden som naturreser-

vat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet samt för att skydda, 

återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 

arter. 

 

Om det behövs för att tillgodose det syfte för vilket ett naturreservat inrättas, får 

en länsstyrelse eller kommun föreskriva om inskränkningar i rätten att använda 

mark- och vattenområden.83 För att uppnå det syfte för vilket ett naturreservat 

inrättas kan en länsstyrelse eller kommun även behöva vidta positiva åtgärder. 

En länsstyrelse eller kommun får därför om det behövs för att uppnå syftet med 

ett naturreservat även förplikta fastighetsägare och innehavare av särskild rätt 

till fastighet att tåla vissa intrång i området.84 

 

3.2 Inrättande av naturreservat 

En länsstyrelse eller kommun får inrätta områden som naturreservat i syfte att 

bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose 

behov av områden för friluftslivet samt för att skydda, återställa, eller nyskapa 

värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.85 Det finns inget 

hinder mot att naturreservat inrättas för att tillgodose flera av dessa syften.86 Ett 

naturreservat kan till exempel inrättas med syfte att både bevara biologisk mång-

fald och för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. För att naturreservat 

ska få inrättas måste det generellt sett föreligga ett starkt allmänt intresse.87 

 

                                                             
82 Prop. 1964:148, s. 41. 
83 7 kap. 5 § MB. 
84 7 kap. 6 § MB. 
85 7 kap. 4 § MB. 
86 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 71. 
87 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 71. 
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En länsstyrelse eller kommun får för det första inrätta områden som naturreser-

vat, om syftet är att bevara biologisk mångfald. Detta syfte knyter an till 

målstadgandet i 1 kap. 1 § MB om att miljöbalken ska tillämpas så att den 

biologiska mångfalden bevaras.88 Med syfte att bevara biologisk mångfald kan 

till exempel en gammal skog med värdefulla djur- och växtarter, eller ett 

vattenområde som utgör lekplats för fisk inrättas som naturreservat. 

 

I förarbetena framhålls att genom att naturreservat kan inrättas med syfte att 

bevara biologisk mångfald, markeras att en helhetssyn bör prägla användningen 

av skyddsformen naturreservat. Då gränserna för ett naturreservat bestäms bör 

därför beaktas att skyddet av biologisk mångfald kan erfordra en ”buffertzon”. 

Ett naturreservat som inrättas för bevarande av biologisk mångfald bör därför 

normalt vara större än det område som är i omedelbart behov av skydd.89 

 

En länsstyrelse eller kommun får för det andra inrätta områden som naturreser-

vat, om syftet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Detta syfte är tänkt 

att ersätta det i 7 § naturvårdslagen använda uttrycket att områden ska skyddas 

”på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet eller 

eljest märkliga beskaffenhet”.90  

 

Meningen är att naturreservat ska kunna inrättas med syfte att vårda och bevara 

exempelvis landskapsbilder och geologiskt intressanta formationer.91 Enligt den 

tidigare bestämmelsen i 7 § naturvårdslagen kunde som naturreservat även 

inrättas kulturpräglade landskap. I förarbetena angavs som exempel på sådana 

kulturlandskap gamla lövängar och betesmarker, vilkas bevarande i traditions-

enlig hävd bidrar till kännedomen om det gamla odlingslandskapet eller som 

utmärker sig för sin skönhet.92 Syftet enligt miljöbalken är istället att sådana 

kulturlandskap ska inrättas som kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB.93 

 

                                                             
88 1 kap. 1 § andra stycket 3 MB. 
89 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 71. 
90 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 71. 
91 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 71. 
92 Prop. 1964:148, s. 45. 
93 Prop. 1997:98:45, s. 322 ff. 
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En länsstyrelse eller kommun får för det tredje inrätta områden som naturreser-

vat, om syftet är att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Det handlar 

om att stärka ställningen för allemansrätten.94 I förarbetena betonas att naturre-

servat med syfte att tillgodose behov av områden för friluftslivet bör finnas både 

i närheten och på längre avstånd från större tätorter.95 Syftet med att det bör 

finnas naturreservat i närheten av tätorter är för att tillgodose ett kortfristigt 

rekreationsbehov hos befolkningen i tätorter, att det inte bara ska vara möjligt 

att vistas inom naturreservat under semestrar och andra längre ledigheter, utan 

det även ska vara möjligt att bara över en dag eller en helg vistas i naturreservat.96 

 

Om ett område behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla natur-

miljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter, får en länsstyrelse eller kommun 

också inrätta det som naturreservat. Detta reservatändamål sammanhänger med 

de två EU-direktiven, habitatdirektivet och fågeldirektivet. I förarbetena anges 

att syftet är att det ska vara möjligt att långsiktigt säkerställa områden som har 

nyskapats eller återställts enligt de två direktiven, och som är viktiga för fauna 

och flora eller utgör värdefulla biotoper.97 

 

I förarbetena till naturvårdslagen anges att naturreservat normalt bildas först 

efter inventering och planläggning genom naturvårdsmyndigheters försorg.98 I 

många fall torde det vara länsstyrelsen som genom sitt övergripande ansvar för 

områdesskydd i ett län tar initiativ till att bilda naturreservat. Initiativ om att 

bilda naturreservat kan även komma från kommuner, ideella föreningar, allmän-

heten eller markägare. Valet av områden kan baseras på nationella inventeringar 

av naturskogar, våtmarker, nyckelbiotoper; nationella strategier och planer; läns-

visa och kommunala strategier, planer och inventeringar samt EU-direktiv.99 

 

                                                             
94 Michanek, Zetterberg, s. 202. 
95 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 72. 
96 Prop. 1964:148, s. 41. 
97 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 72. 
98 Prop. 1964:148, s. 46 f. 
99 Naturvårdsverket, Så bildas naturreservat – svar på vanliga frågor från markägare, s. 6. 
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För att naturreservat ska få inrättas är det nödvändigt att en länsstyrelse eller 

kommun kan motivera valet av område och visa hur området uppfyller miljöbal-

kens kriterier.100 I RÅ 1996 ref. 40 hade en länsstyrelse beslutat om att utvidga 

ett naturreservat på en ö med ytterligare en fastighet. Länsstyrelsen angav i be-

slutet att syftet med beslutet var att för framtiden bevara öns karaktär av 

skärgårdsö, bevara öns naturvärden och säkra möjligheter till naturupplevelser, 

rekreation samt rörligt friluftsliv. Regeringsrätten fann däremot inte vid en sam-

lad bedömning att det blivit klarlagt att den berörda fastigheten hade en sådan 

märklig beskaffenhet som förutsattes för att fastigheten skulle kunna inrättas 

som naturreservat. Inte heller var det styrkt att just den berörda fastigheten var 

av sådan väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.  

 

3.3 Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområ-

den 
I ett beslut om att bilda naturreservat ska de syften som ligger till grund för be-

slutet anges.101 De syften som anges i beslutet blir avgörande för utformningen 

och tillämpningen av de reservatsföreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen 

kan meddela enligt 7 kap. 5 och 6 §§ MB samt för reservatets vård och 

förvaltning i övrigt.102 

 

Om det behövs för att tillgodose det syfte för vilket ett naturreservat inrättas, får 

en länsstyrelse eller kommun meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden. I 7 kap. 5 § andra stycket MB anges som 

exempel på inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som 

kan meddelas, förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schakt-

ning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och 

användning av bekämpningsmedel. Denna uppräkning är inte uttömmande. En 

länsstyrelse eller kommunen kan också meddela förbud mot tillträde till ett 

reservat under hela eller delar av året. Det kan exempelvis vara lämpligt för att 

hindra störningar av djur under häcknings- och parningsperioder. Om det visar 

                                                             
100 Ebbesson, s. 174. 
101 7 kap. 5 § första stycket MB. 
102 Bengtsson m.fl., s. 77. 
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sig att det behövs ytterligare inskränkningar för att tillgodose syftet med ett 

naturreservat, får en länsstyrelse eller kommun meddela beslut om det.103 

 

Från praxis kan även tilläggas förbud mot att bland annat ändra befintlig 

byggnad eller anläggning till att tillgodose annat än lantbrukets behov, anlägga 

väg, anlägga campingplats, brygga eller luftledning, uppföra flaggstång eller 

mast, anbringa tavla, skylt eller liknande, ta bort eller skada stengärdsgård eller 

odlingsröse, ta bort döda träd och vindfällen, bränna ris med mera.104 Enligt för-

arbetena bör, i likhet med naturvårdslagen, även kunna förbjudas mera tillfälliga 

verksamheter som motverkar skyddssyftet med ett reservat. Exempel på sådana 

verksamheter är förande av motordrivet fordon på land eller vatten, ridning, eller 

anordnande av orienteringstävlingar eller skytte.105  

 

För att syftet med ett naturreservat ska tillgodoses, är det möjligt att i 

reservatsbeslutet även förbjuda verksamheter eller åtgärder utanför området. Det 

gäller under förutsättning att en verksamhet eller åtgärd kan ha en skadlig 

påverkan på reservatet. Ett exempel som anges i förarbetena är att förbud 

meddelas mot dikning utanför reservatet som skulle kunna skada en mosse inom 

reservatet.106 

 

En föreskrift om inskränkning i rätten att använda mark- och vattenområden kan 

också vara utformad som ett förbud mot att utan tillstånd bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd. Det kan vara lämpligt beträffande vissa typer av verksam-

heter eller åtgärder, som i och för sig framstår som förenliga med reservatets 

syfte, men som kräver speciell utformning eller lokalisering.107 Det normala bör 

dock vara att tillstånd inte kan meddelas.108 Gemensamt för föreskrifter om 

inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden är att de inte får 

vara mera ingripande än vad som krävs för att syftet med reservatet ska 

tillgodoses.109 

                                                             
103 7 kap. 5 § tredje stycket MB. 
104 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 73. 
105 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 73, och Bengtsson m.fl., s. 78 
106 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 74. 
107 Prop. 1964:148, s. 45 f. 
108 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 73. 
109 7 kap. 25 § MB. 
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Föreskrifter som en länsstyrelse eller kommun meddelar om inskränkningar i 

rätten att använda mark- och vattenområden, torde inte enbart rikta sig till 

fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet, utan torde även gälla 

allmänheten i stort, i den mån den vidtar sådana åtgärder som omfattas av de 

föreskrifter som har meddelats.110 I NJA 1986 s. 572 ansåg HD att uppförandet 

av ett konstverk inom ett naturreservat stred mot ett förbud mot nybyggnad inom 

ett reservatsområde, trots att konstnären varken var fastighetsägare eller 

innehavare av särskild rätt till fastigheten. 

 

3.4 Intrång i fastighet 

För att tillgodose det syfte för vilket ett naturreservat inrättas, kan en länsstyrelse 

eller kommun även behöva vidta positiva åtgärder inom reservatet. Med anled-

ning av detta får en länsstyrelse eller kommun enligt 7 kap. 6 § MB förplikta 

fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla vissa intrång 

i området. Föreskrifter som meddelas enligt denna bestämmelse får endast avse 

anordningar och åtgärder inom området.111 I 7 kap. 6 § MB anges fyra kategorier 

av intrång som fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan 

förpliktas att tåla. 

 

För att göra ett område mera tillgängligt för allmänheten kan en länsstyrelse eller 

kommun för det första förplikta fastighetsägare och innehavare av särskild rätt 

till fastighet att tåla att det inom området till exempel anläggs vägar, parkerings-

platser, vandringsleder, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anord-

ningar.112 Detta har i första hand betydelse för reservat som helt eller delvis har 

till syfte att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Anläggande av exem-

pelvis vägar och badplatser inom delar av ett reservat som är mindre känsliga 

med hänsyn till djur och växter, kan även bidra till att allmänheten styrs bort från 

områden som är mera känsliga för mänsklig påverkan.113 

 

                                                             
110 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 73. 
111 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 75. 
112 7 kap. 6 § första stycket MB. 
113 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 74. 
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För att göra ett område mera tillgängligt för allmänheten får en länsstyrelse eller 

kommun också förplikta fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till 

fastighet att tåla att det inom reservatet bereds tillträde till mark för allmänheten 

där allmänheten annars inte har rätt att vistas.114 En sådan föreskrift kan alltså 

närmast sägas utgöra en utvidgning av allemansrätten.115 Ett exempel är att all-

mänheten tillåts passera en tomt för att kunna nå en badstrand. Däremot får inte 

en föreskrift innebära att allmänheten ges rätt till annat än tillträde, till exempel 

att allmänheten ges rätt att tälta på annans tomt.116 

 

En länsstyrelse eller kommun får för det tredje förplikta fastighetsägare och in-

nehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att det inom området utförs gallring, 

röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller andra liknande 

åtgärder.117 Denna kategori aktualiseras främst om syftet med ett naturreservat 

är att bevara biologisk mångfald men också för att vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer. 

 

För att det ska vara möjligt att följa upp vidtagna skötselåtgärder och för att 

undersöka om syftet med ett naturreservat uppfylls får en länsstyrelse eller 

kommun för det fjärde förplikta fastighetsägare och innehavare av särskild rätt 

att tåla att det inom ett område utförs undersökningar av djur- och växtarter samt 

av mark- och vattenförhållanden.118 

 

3.5 Upphävande och dispens 

En länsstyrelse eller kommun får helt eller delvis upphäva ett beslut som den har 

meddelat med stöd av 7 kap. 4-6 §§ MB. Det som avses är upphävande av 

reservat, inskränkande av grunden för ett reservat eller upphävande av 

föreskrifter som har meddelats för ett reservat. För att upphäva ett beslut som 

har meddelats krävs att det föreligger ”synnerliga skäl”. I förarbetena betonas att 

                                                             
114 7 kap. 6 § 2 MB. 
115 Bengtsson, m.fl., s. 82. 
116 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 74. 
117 7 kap. 6 § 3 MB. 
118 7 kap. 6 § 4 MB, och Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 75. 
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avsikten med ett beslut om inrättande av naturreservat ska vara att skapa ett de-

finitivt skydd.119 Tanken är således att avsteg från skydd endast ska kunna göras 

undantagsvis. Det kan till exempel vara så att det inte längre är motiverat att 

skydda ett område med anledning av att det har förändrats väsentligt på grund 

av naturliga förändringar eller påverkan utifrån.120 Ett annat skäl kan vara att en 

detaljplan eller områdesbestämmelser väsentligt har ändrat förutsättningarna för 

naturreservatet.121 

 

En länsstyrelse eller kommun får också meddela dispens från reservatsföreskrif-

ter som den har meddelat. För att dispens ska få meddelas krävs att det föreligger 

”särskilda skäl”.122 Utgångspunkten är således, liksom vid upphävande, att av-

steg från meddelade föreskrifter endast får göras i undantagsfall. Dispens får 

endast meddelas om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.123 

Enligt förarbetena ska även regeln i 7 kap. 25 § MB om en intresseavvägning 

mellan allmänna och enskilda intressen samt de allmänna hänsynsreglerna i 2 

kap. MB beaktas vid bedömningen av om dispens ska meddelas.124 Ytterligare 

regler om meddelande av dispens finns i 16 kap. MB. 

 

En ytterligare förutsättning för att beslut om upphävande och dispens ska få 

meddelas är att intrånget kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet 

eller på något annat område.125 

 

Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen 

inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet 

vann laga kraft.126 

 

 

 

                                                             
119 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 75. 
120 Michanek, Zetterberg, s. 204. 
121 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 75. 
122 7 kap. 7 § andra stycket MB. 
123 7 kap. 26 § MB. 
124 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 75 f. 
125 7 kap. 7 § fjärde stycket MB. 
126 7 kap. 7 § andra stycket MB. 
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3.6 Rätt till ersättning 

Om en länsstyrelse eller kommun meddelar föreskrifter om inskränkningar i 

rätten att använda av mark- eller vattenområden enligt 7 kap. 5 § MB, har fas-

tighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten rätt till ersättning 

enligt 31 kap. 4 § MB, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller om 

pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. 

 

Detsamma gäller om en länsstyrelse eller kommun enligt 7 kap. 6 § MB 

förpliktar fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla 

vissa intrång i ett område. Om ett sådant beslut, i likhet med ett beslut enligt 7 

kap. 5 § MB, innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras så har fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till 

fastighet rätt till ersättning.127 

 

Om beslut enligt 7 kap. 5 eller 6 §§ MB innebär att det uppstår synnerliga 

olägenheter vid pågående markanvändning, har fastighetsägare även rätt att 

påkalla att fastigheten inlöses istället för att få ersättning.128 En innehavare av 

särskild rätt till fastighet har istället rätt att kräva att hans rätt till fastigheten 

inlöses. 

 

3.7 Ordningsföreskrifter 

En länsstyrelse får med stöd av 7 kap. 30 § MB meddela föreskrifter om rätten 

att vistas och färdas inom naturreservat.129 Om en kommun har beslutat om in-

rättande av ett naturreservat får även den besluta om sådana föreskrifter.130 Av-

sikten med denna bestämmelse är, till skillnad mot 7 kap. 6 § MB som utvidgar 

allemansrätten inom reservatet, att inskränka allemansrättens rörelsefrihet för att 

ändamålet med ett reservat ska tillgodoses.131 Däremot får inte föreskrifterna 

göras mera ingripande än vad som är motiverat av skyddsbehovet. 

 

                                                             
127 31 kap. 4 § första stycket 2 MB. 
128 31 kap. 8 § MB. 
129 7 kap. 30 § MB och 22 § OF. 
130 7 kap. 30 § MB. 
131 Bengtsson m.fl., s. 84. 
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Exempel på åtgärder som kan förbjudas inom ett naturreservat är att beträda 

vissa känsliga områden, tälta, ställa upp husvagn, göra upp eld, plocka blommor 

och andra växter, åka motorbåt, åka vattenskidor, ankra med båt, lägga ut bojar, 

lägga upp båt på land, rida, cykla, gå till fots i skidspår, sätta ut orienteringskon-

troller samt ha lösspringande hund.132 Dessa föreskrifter riktar sig främst mot 

allmänheten, men även mot fastighetsägare och andra med särskild rätt till 

fastigheten.  

 

Däremot får inte en föreskrift medföra att fastighetsägare eller innehavare av 

särskild rätt till fastighet hindras att utöva någon rätt att ekonomiskt utnyttja 

egendomen som grundas på markäganderätten. Vill man binda en fastighetsä-

gare eller innehavare av särskild rätt till fastighet på detta vis, bör länsstyrelsen 

eller kommunen istället använda sig av 7 kap. 5 § MB.133 

 

4. Jämförelse mellan Natura 2000-områden och naturreservat 

 

4.1 Inrättande av Natura 2000-områden och naturreservat 

 

4.1.1 Skäl för inrättande 

En länsstyrelse eller kommun får inrätta områden som naturreservat i syfte att 

bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose 

behov av områden för friluftslivet samt för att skydda, återställa eller återskapa 

värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.134  

 

Om ett område har valts ut som ett område av intresse för unionen i enlighet med 

habitatdirektivet, är regeringen däremot skyldig att inrätta det som Natura 2000-

område.135 Ett område av intresse för unionen är ett område som i den biogeo-

grafiska region den tillhör, väsentligt bidrar till att bibehålla eller återställa en 

gynnsam bevarandestatus hos någon av de livsmiljöer eller arter som är upptagna 

i bilaga 1 eller 2 till habitatdirektivet. Området ska även väsentligt bidra till att 

                                                             
132 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 102. 
133 Bengtsson, s. 85. 
134 7 kap. 4 § MB. 
135 7 kap. 28 § andra stycket MB. 
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Natura 2000 blir sammanhängande.136 Områden som medlemsstaterna finner 

vara mest lämpliga för bevarande av de fåglar som är upptagna i bilaga 1 till 

fågeldirektivet ska av regeringen också inrättas som Natura 2000-områden.137 

 

Ett område kan således endast inrättas som Natura 2000-område om det bidrar 

till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos någon av de 

livsmiljöer eller arter som är upptagna i bilaga 1 eller 2 till habitatdirektivet eller 

för att bevara de fåglar som är upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet. Urvalet av 

områden som kan inrättas som Natura 2000-områden är således, jämfört med de 

områden som kan utses som naturreservat, begränsat.  

 

Det är inte heller möjligt att inrätta Natura 2000-områden, om syftet är att vårda 

och bevara värdefulla naturmiljöer eller att tillgodose behov av områden för 

friluftslivet. 

 

Enligt förarbetena är det möjligt att inrätta naturreservat för att tillgodose flera 

av syften.138 Ett område som är av betydelse för bevarande av biologisk 

mångfald kan exempelvis även vara lämpligt ur ett friluftsperspektiv, eller en 

skyddsvärd landskapsbild kan vara nödvändig för bevarande av biologisk mång-

fald. Det torde däremot i vissa fall vara svårt att överföra ett sådant kombinerat 

syfte (bevara biologisk mångfald och tillgodose behov av områden för friluftsli-

vet) till ändamålsenliga föreskrifter om hur ett reservat ska få utnyttjas, med 

anledning av att intressena delvis är motstridiga.139 Ett exempel är att en länssty-

relse eller kommun, för att underlätta friluftslivet inom ett naturreservat, kan för-

plikta fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att det 

inom området till exempel anläggs vägar, parkeringsplatser och vandringsleder 

med mera.  

 

Ett rättsfall som visar på problematiken med att naturreservat inrättas med 

dubbla syften är MÖD 2004:3. Kommunen ville i det fallet anlägga en gång- och 

                                                             
136 Art. 1 k), Habitatdirektivet. 
137 Art. 4 (1), Fågeldirektivet, och Prop. 2000/01:111, s. 33, och Mål C-3/96. 
138 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 71. 
139 Se Michanek, Zetterberg, s. 202. 
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cykelväg inom ett naturreservat med syftet att underlätta det rörliga friluftslivet 

inom reservatet. I förordnandet angavs att området bör skyddas på grund av ”sin 

betydelse för kännedomen om landets natur, för landskapsbilden och för 

allmänhetens friluftsliv”.  Inom reservatet fanns två häckande par av 

fältpiplärka.140 Miljööverdomstolen fann mot bakgrund av detta att det är rimligt 

att anta att antalet besökare kommer att öka, men däremot med en negativ inver-

kan på fågellivet, varmed anläggandet av gång- och cykelvägen inte kunde 

tillåtas. 

 

Det innebär sammanfattningsvis att naturreservat kan inrättas i syfte att bevara 

biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov 

av områden för friluftslivet samt för att skydda, återställa eller nyskapa 

värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Natura 2000-

områden kan istället inrättas med syfte att bibehålla eller återställa en gynnsam 

bevarandestatus hos de i bilaga 1 och 2 till habitatdirektivet upptagna livsmiljö-

erna och arterna samt de i bilaga 1 till fågeldirektivet upptagna fåglarna.  

 

Att Natura 2000-områden inte kan inrättas i syfte att till exempel tillgodose 

behov av områden för friluftslivet medför att åtgärder inte behöver vidtas för att 

öka allmänhetens tillträde till området. Som Miljööverdomstolen fann i MÖD 

2004:3 riskerar ett ökat antal besökare inom ett område som är betydelsefullt för 

bevarande av biologisk mångfald, att ha en negativ inverkan på det djur- och 

växtliv som avses att skyddas i ett område. Att Natura 2000-områden endast ska 

inrättas i syfte att bibehålla eller återställa en god bevarandestatus hos de i bilaga 

1 och 2 till habitatdirektivet upptagna livsmiljöerna och arterna och de i bilaga 1 

till fågeldirektivet upptagna fågelarterna torde således ur en bevarandesynpunkt 

vara positivt. 

 

4.1.2 Proportionalitet 

Beslut om att inrätta naturreservat innebär alltid inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden. Enskilda intressen som kan påverkas måste 

därför beaktas då dessa föreskrifter fastställs. En inskränkning i enskilds rätt att 

                                                             
140 Fältpiplärkan är upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet. 
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använda mark eller vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med 

skyddet ska tillgodoses.141 Då ett naturreservat ska bildas måste det därmed 

göras en intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Vid denna 

intresseavvägning måste reservatsbeslutet inklusive de reservatsföreskrifter som 

meddelats enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ MB beaktas, med anledning av att de blir 

avgörande för bedömningen av skyddet för reservatet samt för beslutets 

betydelse för en fastighetsägare.142 

 

För att naturreservat ska få inrättas måste det enligt förarbetena föreligga ett 

starkt allmänt intresse.143 Detta sammanhänger med det så kallade egendoms-

skyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen. Enligt denna bestämmelse är vars och ens 

egendom tryggad genom att ingen kan tvingas att tåla att det allmänna inskränker 

användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose ange-

lägna allmänna intressen. Utgångspunkten är att ingrepp som motiveras med 

hänsyn till naturvårds- och miljöintressen ska betraktas som angelägna allmänna 

intressen.144 

 

En avvägning mellan enskilda och allmänna ska däremot inte göras när ett 

område inrättas som Natura 2000-område. Anledningen till det är att en intres-

seavvägning redan kan anses följa av att en livsmiljötyp eller art (inklusive 

fåglar) förtecknas i någon av bilaga 1 eller 2 till habitatdirektivet eller bilaga 1 

till fågeldirektivet. De livsmiljöer och arter som finns förtecknade i dessa bilagor 

är sådana som är hotade eller riskerar att försvinna inom medlemsstaternas euro-

peiska territorium. Intresset att bibehålla eller återställa en gynnsam 

bevarandestatus hos dessa livsmiljötyper och arter kan således sägas alltid väga 

tyngre än enskilda intressen. 

 

I mål C-371/98 uttalade EU-domstolen att det enda sättet som det är möjligt att 

uppnå målet i art. 3 (1) habitatdirektivet om att bibehålla eller återställa en 

gynnsam bevarandestatus hos de livsmiljötyper och arter som är upptagna i 

                                                             
141 7 kap. 25 § MB. 
142 Zeteo, Lagkommentar, 7 kap. 4 § MB, lydelse 2014-02-04. 
143 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 71. 
144 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 97. 
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bilaga 1 och 2 till habitatdirektivet i deras naturliga utbredningsområde, är att 

kommissionen får tillgång till en uttömmande inventering av de områden som 

på nationell nivå är av sådant ekologiskt intresse att de bidrar till att uppfylla 

målsättningen i direktivet om att bevara de livsmiljötyper och arter som avses. 

Medlemsstaterna får därmed inte ta hänsyn till ekonomiska, sociala och 

kulturella behov vid valet och avgränsning av de områden som ska tas upp på 

den nationella listan.145  

 

Om kommissionen sedan väljer ut ett område, inom vilket det finns en eller flera 

livsmiljötyper eller arter som är upptagna i bilaga 1 eller 2 till habitatdirektivet, 

som område av intresse för unionen, ska berörd medlemsstat utse området som 

särskilt bevarandeområde utan att någon avvägning ska göras mellan allmänna 

och enskilda intressen. Det har härvid ingen betydelse om ett område inrättas 

som Natura 2000-område med syfte att bibehålla eller återställa en gynnsam 

bevarandestatus hos en livsmiljö eller art som varken riskerar att försvinna eller 

är hotad i Sverige. Det beror på att de livsmiljöer och arter som är förtecknade i 

bilaga 1 och 2 till habitatdirektivet och bilaga 1 till fågeldirektivet i stor del är 

ett mellaneuropeiskt perspektiv på vad som är skyddsvärt.146 

 

Att en livsmiljötyp eller art är vanlig i Sverige innebär inte att den även har en 

gynnsam bevarandestatus inom medlemsstaternas europeiska territorium. 

 

Med anledning av att beslut om att inrätta naturreservat alltid innebär 

inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden måste det generellt 

föreligga ett starkt allmänt intresse för att ett naturreservat ska få inrättas. Om ett 

område ska inrättas som naturreservat ska det därmed göras en avvägning mellan 

enskilda och allmänna intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda 

mark och vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet 

ska tillgodoses. En avvägning mellan enskilda och allmänna intressen ska 

däremot inte göras när ett område inrättas som Natura 2000-område, eftersom 

att en intresseavvägning redan kan anses följa av att en livsmiljötyp eller art 

                                                             
145 Mål C-371/98, p. 22-24. 
146 Naturvårdsverket, Natura 2000 i Sverige – Handbok med allmänna råd, s. 8. 
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(inklusive fåglar) förtecknas i någon av bilaga 1 eller 2 till habitatdirektivet eller 

bilaga 1 till fågeldirektivet.  

 

4.1.3 Planläggning 

Ett beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat får inte strida mot 

detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

(PBL). Naturreservat måste således anpassas till berörda detaljplaner och 

områdesbestämmelser. Små avvikelser får dock göras, om inte syftet med en 

detaljplan eller områdesbestämmelse motverkas.147 

 

En sådan regel finns däremot inte för Natura 2000-områden. Om ett område är 

av sådant intresse för unionen som avses i habitatdirektivet eller är särskilt 

betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar som är upptagna i bilaga 1 till fågeldi-

rektivet, ska det området inrättas som Natura 2000-område oavsett om området 

är detaljplanelagt eller omfattas av områdesbestämmelser.148 I mål C-371/98 

uttalade EU-domstolen avseende särskilda bevarandeområden (Natura 2000-

områden) att för att uppnå målet om Natura 2000 i art. 3 (1) habitatdirektivet 

måste kommissionen ha tillgång till en uttömmande inventering av de områden 

som på nationell nivå är av sådant ekologiskt intresse att de bidrar till att uppfylla 

den målsättning att bevara livsmiljöer och djur och växter som avses i direkti-

vet.149 En medlemsstat får därmed inte ta hänsyn till ekonomiska, sociala och 

kulturella behov samt regionala och lokala särdrag då de till kommissionen fö-

reslår områden enligt art. 4 (1) habitatdirektivet samt avgränsar dem.150 Det 

innebär att medlemsstaterna då de till kommissionen ska föreslå områden som 

kan vara av intresse för unionen, inte får beakta att det inom ett område till 

exempel bedrivs en hamnanläggning, vilket var fallet i mål C-371/98, eller andra 

verksamheter. 

 

Beaktas bör även regeln i 2 kap. 2 § PBL enligt vilken hushållningsbestämmel-

serna i 3 och 4 kap. MB ska tillämpas vid planläggning och prövning i ärenden 

                                                             
147 7 kap. 8 § MB. 
148 7 Kap. 28 § första och andra stycket MB. 
149 Mål C-371/98, p. 22-23. 
150 Mål C-371/98, p. 25. 
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om lov och förhandsbesked. Sedan den 1 juli 2001 gäller att områden som har 

inrättats som Natura 2000-områden utgör riksintressen.151 Enligt 4 kap. 8 § MB 

gäller att all användning av mark och vatten som kan påverka ett Natura 2000-

område och som omfattar verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 

7 kap. 28 a § MB, inte får komma till stånd förrän sådant tillstånd har lämnats. 

Det innebär att om ett område har inrättats som Natura 2000-område får inte en 

detaljplan eller områdesbestämmelse som strider mot Natura 2000-området 

antas utan att tillstånd först lämnas enligt 7 kap. 28 a § MB. 

 

Detta innebär att om en länsstyrelse vill inrätta ett område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelse som naturreservat, är detta inte möjligt om 

reservatet skulle strida mot detaljplanen eller områdesbestämmelsen. Att 

naturreservat inte kan bildas eller ändras i strid med gällande detaljplaner eller 

områdesbestämmelser innebär därmed att en kommun kan omintetgöra statliga 

ambitioner om att inrätta naturreservat genom att anta en detaljplan eller 

områdesbestämmelse.152 Att ett område omfattas av detaljplan eller områdesbe-

stämmelse utgör däremot inget hinder mot att det inrättas som Natura 2000-

område. 

 

4.2 Bevarande av biologisk mångfald 
 

4.2.1 Skydd mot verksamheter och åtgärder 

Avsikten med ett beslut om att inrätta naturreservat är att skapa ett definitivt 

skydd.153 För att tillgodose det syfte för vilket ett naturreservat inrättas, får en 

länsstyrelse eller kommun därför meddela de föreskrifter om inskränkningar i 

rätten att använda mark- och vattenområden som den anser vara nödvändiga. En 

sådan föreskrift kan vara utformad som ett förbud mot att bedriva en viss sorts 

verksamhet inom reservatsområdet och i vissa fall även utanför det. En föreskrift 

kan också vara utformad som ett förbud mot att utan tillstånd bedriva en viss 

                                                             
151 4 kap. 1 § MB. 
152 Se för vidare resonemang Michanek, Zetterberg, s. 205 f. 
153 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 75. 
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sorts verksamhet. Enligt förarbetena torde det normala vara att tillstånd inte kan 

meddelas.154 

 

Om syftet med ett naturreservat är att bevara biologisk mångfald kan en 

länsstyrelse eller kommun därmed meddela föreskrifter om förbud mot till 

exempel bebyggelse, schaktning, täkt, dikning, jakt, fiske och användning av 

bekämpningsmedel. En länsstyrelse eller kommun får med stöd av 7 kap. 5 § 

andra stycket MB även förbjuda tillträde till naturreservat under hela eller delar 

av året. 

 

För Natura 2000-områden gäller istället att tillstånd krävs för att bedriva en verk-

samhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 

sådant område. Avsikten med att det krävs tillstånd för att bedriva en verksamhet 

eller att vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 

2000-område är inte, till skillnad från föreskrifter som meddelas för ett 

naturreservat, att förbjuda verksamheter eller åtgärder, utan avsikten är istället 

att dessa ska bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen att 

bevara det berörda Natura 2000-området.155 

 

Tillstånd får endast lämnas efter att behörig myndighet har förvissat sig om att 

en verksamhet eller åtgärd, ensam eller tillsammans med andra pågående eller 

planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada eller störa de livsmiljöer 

eller arter som avses att skyddas i det berörda området.156 En bedömning ska 

därmed göras av varje enskild verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt 

kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, med avseende på dess 

konsekvenser för målsättningen vad gäller bevarandet av det berörda Natura 

2000-området. Om bedömningen av en verksamhet eller åtgärd då skulle vara 

negativ, det vill säga verksamheten eller åtgärden, enskilt eller tillsammans med 

andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder bedöms kunna skada 

eller störa de livsmiljöer eller arter som avses att skyddas i det berörda området, 

får tillstånd inte lämnas. 

                                                             
154 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 73. 
155 Art. 6 (3), Habitatdirektivet. 
156 7 kap. 28 b § 1-2 MB. 
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Det behöver inte föreligga full visshet om att påverkan på miljön i ett Natura 

2000-område kommer vara betydande för att en verksamhet eller åtgärd ska 

omfattas av tillståndskravet, utan det är tillräckligt att en verksamhet eller åtgärd 

”kan” påverka miljön på ett betydande sätt. I förarbetena anges att den som avser 

att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, bör vara skyldig att få en verk-

samhet eller åtgärd bedömd om det finns en sannolikhet för att den kan få bety-

dande konsekvenser för miljön i ett Natura 2000-område. Enligt EU-domstolen 

kan en sådan risk, med hänsyn till försiktighetsprincipen, anses föreligga när det 

på grundval av objektiva kriterier inte kan uteslutas att en plan eller ett projekt 

har en betydande påverkan.157 EU-domstolen uttalade i mål C-127/02 att en plan 

eller ett projekt kan anses ha en betydande påverkan om den riskerar att skada 

direktivets målsättning att bevara ett Natura 2000-område. Vid bedömningen av 

huruvida påverkan är betydande skall det berörda områdets särart och miljö-

mässiga förhållanden beaktas.158 

 

Tillståndskravet i 7 kap. 28 a § MB avser inte heller, till skillnad från föreskrifter 

som meddelas för ett naturreservat, att omfatta alla verksamheter eller åtgärder 

utan endast sådana som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 

2000-område. Om en länsstyrelse eller kommun meddelar ett förbud mot att 

bedriva en viss sorts verksamhet eller att vidta en viss sorts åtgärd inom ett 

reservat, till exempel ett förbud mot att inom ett reservat spränga, schakta, gräva, 

utföra fyllning eller bedriva täkt i någon form, så får inte en sådan verksamhet 

eller åtgärd bedrivas eller vidtas inom reservatet oavsett om en sådan verksamhet 

eller åtgärd i det enskilda fallet inte skulle riskera att motverka ett syfte om att 

bevara biologisk mångfald. 

 

Enligt 4 kap. 8 § MB gäller även att en användning av mark och vatten som kan 

påverka ett Natura 2000-område och som omfattar en verksamhet eller åtgärd 

som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB, inte får komma till stånd förrän 

sådant tillstånd har lämnats. Syftet med denna bestämmelse är att de skyddskrav 

                                                             
157 Mål C-127/02, p. 43-44. 
158 Mål C-127/02, p. 48. 
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som föreskrivs i habitatdirektivet ska beaktas tidigt i all planering för använd-

ning av mark och vatten. I förarbetena anges att ”[g]enom en sådan 

komplettering kommer skyddskraven att gälla direkt också vid myndigheters 

prövning enligt olika lagar av bland annat planer som rör användningen av mark 

och vatten.”159 Det innebär att hänsyn ska tas till bestämmelserna i 7 kap. 28 a-

29 §§ MB även vid planläggning och andra förfaranden enligt andra lagar. En 

myndighet som vid prövning enligt en annan lag behöver tillämpa 4 kap. 8 § MB 

får således endast medge viss mark- eller vattenanvändning under förutsättning 

att den kan konstatera att de verksamheter eller åtgärder som kan förutses inte 

på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 

 

För en verksamhetsutövare innebär detta att om ett område inrättas som 

naturreservat i syfte är att bevara biologisk mångfald och den verksamhet eller 

åtgärd som han avser att bedriva eller vidta omfattas av ett förbud som har 

meddelats för reservatet, så är denna verksamhet eller åtgärd förbjuden inom 

området och i vissa fall även utanför reservatet. Om samma område istället in-

rättas som Natura 2000-område krävs det tillstånd för att bedriva en verksamhet 

eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området. 

En verksamhetsutövare är således först tvungen att göra en bedömning om den 

verksamhet eller åtgärd han avser att bedriva eller vidta kommer kunna ha en 

betydande påverkan på miljön i det berörda Natura 2000-området. Om 

bedömningen är att verksamheten eller åtgärden kommer kunna ha en betydande 

påverkan på miljön, ska han upprätta en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet 

med 6 kap. 1 och 7 §§ MB. Om resultatet av bedömningen då skulle vara negativ, 

det vill säga verksamheten eller åtgärden bedöms, enskilt eller tillsammans med 

andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder kunna skada eller 

störa de livsmiljöer eller arter som avses att skyddas i det berörda området, får 

tillstånd inte lämnas. 

 

Däremot är det inte möjligt att för Natura 2000-områden meddela föreskrifter 

om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.  

 

                                                             
159 Prop. 2000/01:111, s. 46 f. 
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4.2.2 Undantag från skyddet mot verksamheter och åtgärder 

För att tillgodose det syfte för vilket ett naturreservat inrättas får en länsstyrelse 

eller kommun, som har nämnts ovan, meddela föreskrifter om inskränkningar i 

rätten att använda mark- och vattenområden. För att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-

område gäller istället ett krav på tillstånd. Det skydd för biologisk mångfald som 

dessa föreskrifter och tillståndskrav utgör, är däremot inte starkare än de 

förutsättningar under vilka en verksamhet eller åtgärd som riskerar att motverka 

syftet om bevarande av biologisk mångfald kan tillåtas. 

 

Avsikten med ett beslut om att inrätta ett naturreservat är, som har nämnts ovan, 

att skapa ett definitivt skydd.160 Utgångspunkten är således att dispens från 

meddelade reservatsföreskrifter endast kan meddelas i undantagsfall. Enligt 7 

kap. 7 § andra stycket MB får en länsstyrelse eller kommun meddela dispens 

från reservatsföreskrifter om det föreligger särskilda skäl. Dispens får endast 

meddelas om det är förenligt med syftet med ett förbud eller en föreskrift.161 

Dessutom måste intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på 

naturreservatet eller på något annat område.162 

 

Enligt Naturvårdsverket kan särskilda skäl anses föreligga om en åtgärd i 

huvudsak har en positiv inverkan på ett områdes prioriterade bevarandevärden. 

I vissa fall kan även angelägna allmänna intressen utgöra särskilda skäl för 

dispens, om de är förenliga med syftet med ett förbud eller en föreskrift.163 I 

MÖD 2009:1 ansåg Miljööverdomstolen att besprutning av mygg utgjorde ett 

angeläget allmänt intresse. Fallet gällde en ansökan om dispens från en reser-

vatsbestämmelse enligt vilken det var förbjudet att använda biologiska bekämp-

ningsmedel i området. Miljööverdomstolen ansåg att mot bakgrund av att de 

myggproblem som årligen drabbade området var så pass besvärande för 

lokalbefolkningen och för dem som besökte området, förelåg ett angeläget 

allmänt intresse att komma till rätta med problemet och skäl för dispens. 

                                                             
160 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 75. 
161 7 kap. 26 § MB. 
162 7 kap. 7 § fjärde stycket MB. 
163 NFS 2003:8, s. 4. 
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Bestämmelsen i 7 kap. 26 § MB utgjorde inte heller hinder mot dispens, med 

anledning av att ett av ändamålen med reservatet var att gynna ett rörligt 

friluftsliv, besprutningen av mygg skulle närmast gynna det rörliga friluftslivet 

inom området. 
 

Tillstånd kan i undantagsfall även lämnas för en verksamhet eller åtgärd trots att 

den bedöms kunna skada eller störa de livsmiljöer eller arter som avses att 

skyddas i ett Natura 2000-område. För att så ska vara fallet krävs att det saknas 

alternativa lösningar samt att verksamheten eller åtgärden måste genomföras av 

tvingande skäl som har ett väsentligt allmänintresse. Dessutom ska de åtgärder 

vidtas som behövs för att kompensera för förlusten av miljövärden så att syftet 

med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses.164 

 

Utgångspunkten måste därmed vara att en verksamhet eller åtgärd måste 

genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse. Om det 

då finns alternativa lösningar till genomförandet, vilka har en mindre eller ingen 

påverkan alls på de livsmiljötyper eller arter som skyddas i området, ska de 

lösningarna väljas. Alternativa lösningar kan till exempel vara alternativa place-

ringar eller sträckningar, en annan skala eller utformning eller alternativa 

processer.165 Även noll-alternativet bör beaktas.166 För att kravet på avsaknad av 

alternativa lösningar ska vara uppfyllt räcker det inte med att identifiera och be-

döma några få alternativa lösningar, utan det krävs att alla alternativa lösningar 

har bedömts.167 Kommissionen har som riktlinje för hur jämförelsen av alterna-

tiva lösningar ska gå till angett följande:  
 

”Det skall betonas att kriterierna för jämförelsen skall avse frågor som rör bevarande 

och bibehållande av området som helhet betraktat och dess ekologiska funktioner. 

Under detta steg kan alltså inte andra bedömningskriterier (till exempel ekonomiska) 

gå före ekologiska kriterier.”168 

 

                                                             
164 7 kap. 29 § MB. 
165 Europeiska kommissionen, Vägledning om artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, s. 6. 
166 Europeiska kommissionen, Skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden – Artikel 6 i 
art- och habitatdirektivet 92/43/EEG, s. 42. 
167 Mål C-239/04, p. 36-39. 
168 Europeiska kommissionen, Skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden – Artikel 6 i 
art- och habitatdirektivet 92/43/EEG, s. 42. 
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Avseende rekvisitet att en verksamhet eller åtgärd måste genomföras av 

tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse uttalas i förarbetena 

följande: 
 

”Det skall vara fråga om en plan eller ett projekt som är oundgängligt för att skydda 

grundläggande intressen i människors liv, såsom hälsa, säkerhet och miljö, eller som är 

grundläggande för staten och samhället eller rör särskilda förpliktelser i samband med 

offentliga tjänster. Bara allmänna intressen kan hävdas mot direktivets bevarandeintressen. 

Projekt som endast gynnar ett företag eller enskilda kan alltså inte tillåtas med stöd av 

paragrafen. Allmänhetens intresse måste vara väsentligt. Det kan alltså inte röra sig om 

vilket allmänintresse som helst. Kortsiktiga ekonomiska intressen eller andra intressen som 

bara skulle ge kortsiktiga fördelar för samhället räcker förmodligen inte för att de skall gå 

före de långsiktiga bevarandeintressen som skyddas av direktivet.”169 

 

Om ett Natura 2000-område innehåller en prioriterad naturtyp eller art, får endast 

faktorer som berör människors hälsa, den allmänna säkerheten eller som har 

betydelsefulla konsekvenser för miljön beaktas. Efter ett yttrande från kommiss-

ionen får även andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande 

allmänintresse beaktas.170 

 

Med anledning av att en prioriterad livsmiljötyp (naturliga primärskogar i land-

höjningskust) skulle komma att påverkas av anläggandet av en järnväg mellan 

Nordmaling och Umeå (Botniabanan), beslutade regeringen i mars 2002 att in-

hämta ett yttrande från kommissionen.171 Järnvägen skulle gå genom två stycken 

Natura 2000-områden. Som skäl för anläggandet av järnvägen anförde 

regeringen att den skulle stärka regionens konkurrenskraft, undanröja regionala 

obalanser och garantera en god transportkvalitet men också att järnvägen var av 

väsentligt regionalpolitiskt intresse. Kommissionen godtog regeringens argu-

ment som tvingande skäl som har ett väsentligt allmänintresse.172 Kommissionen 

godtog även regeringens övriga argument om att det saknades alternativa 

lösningar samt att kompensationsåtgärder skulle vidtas. 

 

                                                             
169 Prop. 2000/01:111, s. 69. 
170 Art. 6 (4) andra stycket, Habitatdirektivet. 
171 Miljödomstolen, Umeå Tingsrätt, Deldom meddelad 2007-04-26 i mål: M 3094-03, M 
4494-04, M 4616-04, M 5214-04. 
172 Kommissionens yttrande av den 24/04/2003, K(2003) slutlig. 
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En sista förutsättning för att tillstånd ska kunna lämnas för en verksamhet eller 

åtgärd som riskerar att skada eller störa de livsmiljöer eller arter som avses att 

skyddas i ett Natura 2000-område, är att de åtgärder vidtas som behövs för att 

kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda det berörda 

området ändå kan tillgodoses. Beslut om dispens från reservatsföreskrifter får 

inte heller meddelas, om inte intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig 

utsträckning på naturreservatet eller på något annat område.173 

 

Kompensation enligt 7 kap 7 fjärde stycket § MB kan enligt förarbetena bestå i 

att ett annat område av motsvarande intresse för naturvården skyddas eller i att 

åtgärder vidtas för att öka naturvärdet i ett annat skyddat område. Ett exempel är 

att en restaurering av en igenväxt fågelsjö kan kompensera för förlust av en 

annan våtmark. Med anledning av att intrånget endast ska kompenseras i skälig 

utsträckning bör kompensationen bestämmas på ett sätt som rimligen kan anses 

motsvara intrånget. Om intrånget är alldeles obetydligt bör därmed 

kompensation kunna underlåtas.174 

 

Vad gäller kompensationsskyldigheten i 7 kap. 29 § första stycket 3 MB anges i 

förarbetena att skyldigheten att kompensera för förlorade miljövärden innebär 

att de negativa följderna av en verksamhet eller åtgärd ska uppvägas. Om en 

verksamhet eller åtgärd riskerar att skada eller störa de livsmiljöer eller arter som 

avses att skyddas i ett Natura 2000-område ska således, till skillnad från vid 

dispens från reservatsföreskrifter, en fullständig kompensation ske för de 

negativa effekterna. För att säkerställa att Natura 2000-nätverket totalt sett 

förblir sammanhängande kan även andra områden utses som Natura 2000-

områden.175 

 

Enligt kommissionen bör kompensationsåtgärder inom ramen för habitatdirekti-

vet riktas särskilt mot de bevarandemål som motiverade att området valdes som 

område av intresse för unionen, som riskerar att påverkas negativt, så att de ele-

ment som bildar helheten och bidrar till att göra Natura 2000-nätverket totalt sätt 

                                                             
173 7 kap. 7 § fjärde stycket MB. 
174 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 76 f. 
175 Prop. 2000/01:111, s. 69 f. 
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sammanhängande bevaras på lång sikt.176 Kompensationsåtgärder kan till 

exempel bestå i återställande eller förbättring av livsmiljöer, förstärkning av po-

pulationer eller andra åtgärder som kan vara lämpliga för ändamålet.177 Om det 

inte är möjligt att vidta kompensationsåtgärder inom det område som berörs, kan 

kompensationsåtgärder även genomföras på annat område.178 Om det området 

där kompensationsåtgärder genomförs inte är inrättat som Natura 2000-område, 

ska det området inrättas som Natura 2000-område.179 

 

Kompensationsåtgärder enligt 7 kap. 29 § MB bör däremot inte bestå i 

utbetalningar till deltagare eller särskilda fonder.180 Detsamma gäller för kom-

pensationsåtgärder enligt 7 kap. 7 § MB. Enligt denna bestämmelse ska 

kompensationen ske i mark, det vill säga intrånget i naturvärdet ska kompenseras 

i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område. 

 

Detta innebär följaktligen att verksamheter och åtgärder som riskerar att 

motverka ett syfte om att bevara biologisk mångfald ända kan tillåtas i 

undantagsfall. Dispens får meddelas från meddelade reservatsföreskrifter om det 

finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan anses föreligga om en åtgärd i huvudsak 

har en positiv inverkan på ett områdes prioriterade bevarandevärden. I vissa fall 

kan även angelägna allmänna intressen utgöra särskilda skäl för dispens, om de 

är förenliga med syftet med ett förbud eller en föreskrift. Tillstånd kan i undan-

tagsfall även lämnas för en verksamhet eller åtgärd som bedöms kunna skada 

eller störa de livsmiljöer eller arter som avses att skyddas i ett Natura 2000-om-

råde. För att tillstånd ska få lämnas måste det saknas alternativa lösningar och 

verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett 

väsentligt allmänintresse. Gemensamt för att dispens ska få meddelas och för att 

tillstånd ska få lämnas i undantagsfall är att också kompensationsåtgärder ska 

vidtas. Enligt 7 kap. 7 § fjärde stycket MB ska intrånget i naturvärden som 

meddelandet av dispensen medför kompenseras i skälig utsträckning på naturre-

servatet eller på något annat område. Kompensationskravet i 7 kap. 29 § första 

                                                             
176 Europeiska kommissionen, Vägledning om artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, s. 15 f. 
177 Europeiska kommissionen, Vägledning om artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, s. 14. 
178 Europeiska kommissionen, Vägledning om artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, s. 18 f. 
179 Europeiska kommissionen, Vägledning om artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, s. 18 f. 
180 Europeiska kommissionen, Vägledning om artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, s. 16. 
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stycket 3 MB innebär istället att de negativa följderna av en verksamhet eller 

åtgärd ska uppvägas. Syftet är att kompensationsåtgärderna ska säkerställa att 

Natura 2000-nätverket totalt sett förblir sammanhängande. 

 

En intressant frågeställning är om dispens skulle kunna meddelas för 

anläggandet av en järnväg inom ett naturreservat som syftar till att bevara 

biologisk mångfald. 

 

För att dispens från reservatsföreskrifter ska få meddelas måste, som har nämnts 

ovan, särskilda skäl föreligga. Som har redogjorts för ovan kan enligt Natur-

vårdsverket angelägna allmänna intressen i vissa fall utgöra särskilda skäl för 

dispens. Däremot anger inte Naturvårdsverket vad som kan utgöra sådana 

angelägna allmänna intressen.  

 

Enligt 7 kap. 18 c § MB får som särskilda skäl för dispens från strandskydd 

beaktas om det område som dispensen avser behöver tas i anspråk för att tillgo-

dose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.181 

Enligt Naturvårdsverket rör det sig om åtgärder som till exempel tillgodoser 

kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanlägg-

ningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller 

åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds, eller kulturhistoriska 

intressen.182 Med hänsyn till att både strandskydd och naturreservat syftar till att 

bevara biologisk mångfald, bör enligt min mening samma åtgärder som utgör 

angelägna allmänna intressen enligt 7 kap. 18 c § MB även kunna utgöra 

särskilda skäl för dispens från meddelade reservatsföreskrifter enligt 7 kap. 7 § 

MB. 

 

En järnväg som motiveras med att den ska stärka en regions konkurrenskraft, 

undanröja regionala obalanser och garantera en god transportkvalitet bör således 

utgöra ett sådant angeläget allmänt intresse som utgör skäl för dispens. Däremot 

torde inte anläggandet av en järnväg inom ett naturreservat i huvudsak ha en 

positiv inverkan på ett områdes prioriterade bevarandevärden, varför det inte 

                                                             
181 7 kap. 18 c § första stycket 5 MB. 
182 www.naturvardsverket.se, lydelse 2014-01-18. 
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skulle anses vara förenligt med syftet med ett förbud eller en föreskrift som 

omfattar anläggandet av järnväg. Enligt min mening torde dispens därmed inte 

kunna meddelas för anläggandet av en järnväg inom ett naturreservat som syftar 

till att bevara biologisk mångfald. 

 

4.2.3 Tidpunkt när skyddet inträder 

Skyddet för ett naturreservat, i form av eventuella föreskrifter som kan meddelas 

för att tillgodose det syfte för vilket ett reservat inrättas, börjar gälla när ett beslut 

om föreskrifter rörande naturreservat vinner laga kraft.183 Från det att frågan 

väcks om att ett område ska inrättas som naturreservat torde det däremot i inte 

vara ovanligt att det tar flera år innan beslut tas om att inrätta området som 

naturreservat.184 För att inte den biologiska mångfalden inom det område som 

ska inrättas som reservat ska riskera att utarmas under denna tidsperiod, kan 

därför en länsstyrelse eller kommun för en viss tid, sedan frågan har väckts om 

att ett område ska skyddas som naturreservat, meddela ett interimistiskt förbud 

mot att sådana åtgärder som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet vidtas 

utan tillstånd. Ett interimistiskt förbud får gälla högst tre år. Om det finns 

särskilda skäl, får ett interimistiskt förbud meddelas för ytterligare ett år. Ett 

interimistiskt förbud ska gälla omedelbart även om det skulle överklagas.185 

 

Vad gäller skyddet för Natura 2000-områden föreskrivs i art. 4 (5) 

habitatdirektivet att ett område som är av intresse för unionen ska omfattas av 

bestämmelserna i art. 6 (2)-(4) habitatdirektivet så snart det har förts upp på 

kommissionens lista över områden av intresse för unionen. EU-domstolen utta-

lade däremot i mål C-117/03 att medlemsstaterna är skyldiga att vidta de skydds-

åtgärder som är ägnade att tillvarata det ekologiska intresse som ett område har 

på nationell nivå även för de områden som kan utses som områden av intresse 

för unionen och som har tagits upp på en nationell lista.186 Avgörandet innebär 

dock inte att ett område som inte har tagits upp på kommissionens lista ska 

omfattas av bestämmelserna i art. 6 (2)-(4) habitatdirektivet. 

                                                             
183 NJA 2010 s. 255. 
184 Michanek, Zetterberg, s. 203. 
185 7 kap. 24 § första och andra stycket MB. 
186 Mål C-117/03, p. 29. 
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I 7 kap. 28 a § MB föreskrivs att kravet på tillstånd gäller för verksamheter eller 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett område som har 

förtecknats enligt 7 kap. 27 § MB. Det innebär att kravet på tillstånd inte gäller 

endast för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 

miljön i Natura 2000-områden, utan också för verksamheter och åtgärder som 

på ett betydande sätt kan påverka miljön i områden som regeringen har föreslagit 

enligt 15 § andra stycket 2 och 3 OF. Tillståndskravet gäller således även 

områden som regeringen har föreslagit ska ingå i Natura 2000-nätverket och som 

regeringen har beslutat ska föras förtecknas med anledning av att kommissionen 

har inlett ett samrådsförfarande enligt habitatdirektivet. 

 

Skyddet för ett naturreservat, i form av meddelade föreskrifter, börjar inte att 

gälla förrän beslut om föreskrifter rörande naturreservat vinner laga kraft. 

Däremot gäller att sedan frågan har väckts om att ett område ska inrättas som 

naturreservat, får en länsstyrelse eller kommun meddela ett interimistiskt förbud 

om högst tre år mot att åtgärder som strider mot syftet med reservatet vidtas utan 

tillstånd. För att det interimistiska förbudet ska gälla ytterligare ett år krävs att 

det föreligger särskilda skäl. Kravet på tillstånd för verksamheter eller åtgärder 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett område inträder däremot redan 

när ett område förtecknas enligt 7 kap. 27 § MB. 

 

4.2.4 Skötsel och förvaltning 

Att bevara biologisk mångfald inom naturreservat och Natura 2000-områden 

handlar inte bara om att ge skydd från verksamheter och åtgärder, utan även om 

att vidta åtgärder för att främja bevarandet av biologisk mångfald inom 

områdena. Enligt 3 § OF ska en skötselplan för ett naturreservats långsiktiga 

vård ingå i varje beslut om bildande av naturreservat. 

 

Om det är nödvändigt för att tillgodose det syfte för vilket ett naturreservat 

inrättas kan, som har nämnts ovan, en länsstyrelse eller kommun behöva vidta 

positiva åtgärder inom reservatet. Med anledning av detta får en länsstyrelse eller 

kommun enligt 7 kap. 6 § MB förplikta fastighetsägare och innehavare av 

särskild rätt till fastighet att tåla vissa intrång på området. 
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För att tillgodose ett syfte om att bevara biologisk mångfald inom ett naturreser-

vat kan en länsstyrelse eller kommun därför besluta om att det inom området till 

exempel utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, avspärrning eller andra 

liknande åtgärder. 

 

För Natura 2000-områden gäller att myndigheterna ska prioritera dem i det 

fortsatta skyddsarbetet.187 Det innebär att myndigheterna inom ramen för sina 

befogenheter och ansvarsområden ska vidta de åtgärder som behövs eller är 

lämpliga med hänsyn till det skyddsintresse som motiverat att ett område har 

förtecknats. Myndigheterna ska därvid särskilt bevaka att en gynnsam bevaran-

destatus bibehålls eller återställs för berörda livsmiljötyper eller arter. Särskild 

hänsyn ska tas till prioriterade livsmiljötyper och arter.188  En länsstyrelse ska 

för varje Natura 2000-område också upprätta en bevarandeplan. I bevarandepla-

nen ska länsstyrelsen beskriva bevarandesyftet samt de livsmiljöer och arter i 

området för vilka en gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas eller 

återställas.189 

 

Att myndigheter ska vidta bevarandeåtgärder samt att en bevarandeplan ska upp-

rättas har sin grund i art. 6 (1) habitatdirektivet. Enligt art. 6 (1) ska medlems-

staterna för de särskilda bevarandeområdena (Natura 2000-områden) vidta 

nödvändiga åtgärder för bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av 

lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner för områdena samt lämpliga lagar och 

andra författningar eller avtal, som motsvarar de ekologiska behoven hos de 

livsmiljötyper i bilaga 1 och de arter i bilaga 2 som finns i områdena. 

 

Åtgärder för att främja bevarande av biologisk mångfald kan således vidtas både 

inom naturreservat och Natura 2000-områden. Planer för hur dessa åtgärder ska 

utföras ska även upprättas både för naturreservat och Natura 2000-områden. 

 

För att myndigheter ska få vidta bevarandeåtgärder inom Natura 2000-områden 

krävs tillstånd från fastighetsägare. En fastighetsägare kan därmed neka till att 

                                                             
187 7 kap. 27 § tredje stycket MB, och 16 § OF. 
188 16 § OF. 
189 17 § OF. 
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bevarandeåtgärder vidtas inom ett Natura 2000-område. En fastighetsägare kan 

däremot inte neka till att bevarandeåtgärder vidtas inom ett naturreservat om en 

länsstyrelse eller kommun har beslutat om att sådana åtgärder ska ske enligt 7 

kap. 6 § MB. 

 

4.3 Rätt till ersättning för fastighetsägare  
För att tillgodose det syfte för vilket ett naturreservat inrättas, får en länsstyrelse 

eller kommun meddela de föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda 

mark- eller vattenområden som de anser vara nödvändiga.190 En sådan föreskrift 

är normalt utformad som ett förbud mot att bedriva en viss sorts verksamhet eller 

att vidta en viss sorts åtgärd. Om beslutet innebär att pågående markanvändning 

inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras har däremot fastighetsägare 

och innehavare av särskild rätt till fastighet rätt till ersättning.191  

 

Det är endast fastighetsägare och innehavare av särskild rätt som har rätt till er-

sättning till följd av beslut som gäller inskränkningar i rätten att använda mark 

eller vattenområden enligt 7 kap. 5 § MB.192 En verksamhetsutövare som varken 

är fastighetsägare eller innehavare av särskild och inte får bedriva en verksamhet 

eller vidta åtgärd med anledning av att den träffas av ett en meddelad föreskrift, 

har inte rätt till ersättning för beslutet. 

 

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan också ha rätt till 

ersättning om ett beslut innebär att mark tas i anspråk. Så kan vara fallet om en 

länsstyrelse eller kommun, för att tillgodose syftet med reservatet, förpliktar 

fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla vissa intrång 

på området.193 Exempel på sådana intrång kan vara att allmänheten ges större 

tillträde än vad som följer av allemansrätten eller att vissa anläggningar inrättas, 

såsom vägar eller parkeringsplatser. För att ersättning ska utgå behöver inte 

pågående markanvändning försvåras. 

                                                             
190 7 kap. 5 § MB. 
191 31 kap. 4 § 2 MB. 
192 31 kap. 4 § MB. 
193 31 kap. 4 § 2 MB. 
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För Natura 20000-områden är det, till skillnad från naturreservat, varken möjligt 

att meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- eller 

vattenområden, eller att förplikta fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt 

till fastighet att tåla intrång på området. Ändå gäller enligt 31 kap. 4 § MB att 

fastighetsägare och innehavare av särskild rätt har rätt till ersättning om 

pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras till 

följd av ett beslut om att ett område inrättas som Natura 2000-område.194 

 

Däremot skiljer sig tidpunkten åt mellan naturreservat och Natura 20000-

områden för när pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del 

av en fastighet, och därmed tidpunkten för när ersättningsskyldighet uppstår. 

 

Om en länsstyrelse eller kommun i samband med ett reservatsbeslut förskriver 

om förbud mot att bedriva en viss sorts verksamhet eller om att en 

fastighetsägare måste tåla ett visst intrång på sin fastighet, kan 

ersättningsskyldighet uppkomma redan i och med reservatsbeslutet om mark tas 

i anspråk eller om pågående markanvändning avsevärt försvåras.  

 

Att ett område inrättas som Natura 2000-område har däremot inga andra direkta 

rättsverkningar för fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet 

än att den som planerar att på sin mark bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd måste göra en bedömning av de konsekvenser som verksamheten eller 

åtgärden för det berörda området.195 Pågående markanvändning inom berörd del 

av en fastighet kan med anledning av detta inte försvåras avsevärt förrän tillstånd 

inte lämnas för en verksamhet eller åtgärd. Ersättning ska således betalas till 

fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet endast om denne har 

vägrats tillstånd för en verksamhet eller åtgärd eller om ett tillstånd har förenats 

med särskilda villkor.196 

 

Detta innebär följande: Anta att en fastighet består av skog. Om den fastigheten 

inrättas som naturreservat och en länsstyrelse eller kommun i samband med 

                                                             
194 31 kap. 4 § första stycket 6 MB. 
195 Prop. 2000/01:111, s. 60. 
196 31 kap. 5 § MB. 
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reservatsbeslutet föreskriver om ett förbud mot avverkning, har fastighetsägare 

och innehavare av särskild rätt till fastigheten rätt till ersättning om beslutet 

innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Vad gäller värdetid-

punkten uttalade Högsta Domstolen i NJA 2010 s. 255 att vid fråga om ersättning 

enligt 31 kap. 4 § MB ska som värdetidpunkt användas den tidpunkt då ett beslut 

om föreskrifter rörande naturreservat vinner laga kraft. Intrånget i 

fastighetsägarens rätt inträder rent faktiskt när beslutet som rör naturreservat 

vinner laga kraft. 

 

Om samma fastighet istället inrättas som Natura 2000-område har fastighetsä-

gare och innehavare av särskild rätt till fastigheten inte rätt till ersättning till följd 

av beslutet om att fastigheten inrättas som Natura 2000-område. Istället har de 

rätt till ersättning om de söker tillstånd om att avverka skogen på fastigheten men 

sedan nekas tillstånd eller om tillståndet förenas med särskilda villkor. Det har 

inte prövats och anges inte heller i förarbetena om vilken tidpunkt som ska 

användas som utgångspunkt för beräkning av ersättning enligt 31 kap. 5 § MB. 

Om samma resonemang som Högsta Domstolen för i ovanstående rättsfall skulle 

tillämpas på ersättning enligt 31 kap. 5 § MB, skulle däremot värdetidpunkten 

anses bli den tidpunkt då fastighetsägare nekas tillstånd till en verksamhet eller 

åtgärd med anledning av att det är först vid denna tidpunkt som intrånget faktiskt 

sker i fastigheten. Detta skulle däremot kunna få som konsekvens att fastighets-

ägare som får sin fastighet inrättad som Natura 2000-område, väntar med att 

söka tillstånd till en verksamhet eller åtgärd för att se om värdet på fastigheten 

stiger, vilket skulle kunna vara oskäligt. Denna fråga är dock inte prövad. 

 

5. Slutsats 
Avsikten med ett beslut om att inrätta naturreservat är att skapa ett definitivt 

skydd. Om ett naturreservat inrättas med syfte att bevara exempelvis biologisk 

mångfald så ska en länsstyrelse eller kommun meddela de föreskrifter om in-

skränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att 

tillgodose det syftet. Detta kan innefatta meddelande av förbud mot att bedriva 

verksamheter och åtgärder. Sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att 
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använda mark- och vattenområden gäller inte endast fastighetsägare och inneha-

vare av särskild rätt till fastighet utan även allmänheten i den mån den vidtar 

sådana åtgärder som omfattas av meddelade föreskrifter. Om det behövs ytterli-

gare åtgärder för att tillgodose det syfte för vilket ett naturreservat inrättas, får 

en länsstyrelse eller kommun också förplikta fastighetsägare och innehavare av 

särskild rätt till fastighet att tåla vissa intrång inom området. 

 
Detta är att jämföra med Natura 2000-områden. Om ett område inrättas som Na-

tura 2000-område innebär det att tillstånd krävs för att bedriva en verksamhet 

eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området. Om påver-

kan på miljön inte kommer vara betydande är således en verksamhet eller åtgärd 

tillåten. Det är inte möjligt att för Natura 2000-områden meddela föreskrifter om 

inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. Inte heller är det 

möjligt för myndigheter att förplikta fastighetsägare och innehavare av särskild 

rätt till fastighet att tåla intrång inom området. 

 

Det är också enklare att få tillstånd för att bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd som riskerar att skada eller störa de livsmiljöer och arter som avses att 

skyddas i ett Natura 2000-område än vad det är att erhålla dispens från föreskrif-

ter som meddelats för ett naturreservat. Kravet på att en verksamhet eller åtgärd 

måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse en-

ligt 7 kap. 29 § första stycket 2 MB torde i de allra flesta fall överensstämma 

med kravet i 7 kap. 7 § MB om att det ska föreligga särskilda skäl för dispens. 

Men medan dispens endast får meddelas enligt 7 kap. 26 § MB om det är fören-

ligt med syftet med ett förbud eller en föreskrift, räcker det enligt 7 kap. 29 § 

första stycket 1 MB med att det inte heller finns några alternativa lösningar. Ett 

exempel som kan visa på detta är den diskussion som jag förde ovan (4.2.2) om 

anläggandet av en järnväg genom ett naturreservat. Att anlägga en järnväg ge-

nom ett naturreservat torde normalt inte vara förenligt med ett förbud eller en 

föreskrift som berör anläggandet av järnvägar. Vad gäller så stora projekt som 

anläggandet av en järnväg kan innebära, torde det däremot inte vara ovanligt att 

det endast finns en lösning, vilket medför att tillstånd kan lämnas enligt 7 kap. 

29 § MB. 
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Skyddet för biologisk mångfald kan enligt min mening anses vara starkare i na-

turreservat än i Natura 2000-områden. 

 

Att skyddet för biologisk mångfald är så starkt i naturreservat innebär samtidigt 

att beslut om inrättande av naturreservat blir ingripande för fastighetsägare och 

innehavare av särskild rätt, varmed det är svårare att inrätta naturreservat. Enligt 

7 kap. 8 § MB gäller till exempel att naturreservat inte får inrättas i strid med 

gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Däremot är det möjligt att inrätta 

Natura 2000-områden i strid med detaljplaner och områdesbestämmelser. Att 

naturreservat inte kan inrättas i strid med detaljplaner och områdesbestämmelser 

medför att en kommun som inte vill att ett område som omfattas av detaljplan 

ska inrättas som naturreservat, kan neka till att så sker. 

 

Med anledning av att ett beslut om att inrätta naturreservat alltid innebär in-

skränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden måste hänsyn även 

alltid tas till enskilda intressen då naturreservat ska inrättas. För att naturreservat 

ska få inrättas måste det föreligga ett stark allmänt intresse. Det ska således göras 

en intresseavvägning mellan enskilda intressen och de allmänna intressen som 

motiverar att ett område ska inrättas som naturreservat. Det innebär att om en-

skilda intressen skulle väga tyngre än de allmänna, så får naturreservat inte in-

rättas. En sådan intresseavvägning är däremot inte nödvändig om ett område in-

rättas som Natura 2000-område. Anledningen till det är att de skäl som motiverar 

att en livsmiljö eller en art (inklusive fåglar) upptas i bilaga 1 eller 2 till 

habitatdirektivet eller bilaga 1 till fågeldirektivet kan anses väga tyngre än en-

skilda skäl. De livsmiljöer och arter som är upptagna i dessa listor är hotade eller 

sällsynta inom medlemsstaternas europeiska territorium. 

 

Det är således enklare att inrätta ett område som Natura 2000-område än som 

naturreservat, med anledning av att ett beslut om att inrätta naturreservat är mera 

ingripande för enskilda. Om ett område väljs ut som ett område av intresse av 

unionen för att det bidrar till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevaran-

destatus för någon av de livsmiljöer eller arter som är upptagna i bilaga 1 eller 2 

till habitatdirektivet, samt även bidrar till att Natura 2000-nätverket totalt sett 

förblir sammanhängande, ska det av regeringen inrättas som Natura 2000-
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område. Hänsyn ska då inte tas till enskilda intressen eller detaljplaner och om-

rådesbestämmelser. 

 

Att ett område inrättas som naturreservat eller Natura 2000-område kan medföra 

att fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till ersätt-

ning för intrånget. Enligt 31 kap. 4 § första stycket 2 MB har fastighetsägare och 

innehavare av särskild rätt till fastighet rätt ersättning om ett beslut om en före-

skrift enligt 7 kap. 5 § MB innebär att mark tas i anspråk eller om pågående 

markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras. Detsamma gäl-

ler om en länsstyrelse eller kommun beslutar om en föreskrift enligt 7 kap. 6 § 

MB om intrång i området. Att ett område inrättas som Natura 2000-område kan 

också grunda rätt till ersättning för fastighetsägare och innehavare av särskild 

rätt till fastighet. Däremot inträder inte rätten till ersättning direkt av beslutet, 

vilket däremot vanligtvis gäller för beslut enligt 7 kap. 5 och 6 §§ MB. Istället 

gäller enligt 31 kap. 5 § MB att om ett beslut som avses i 31 kap. 4 § 6 MB, 

vilket gäller Natura 2000-områden, innebär att det krävs tillstånd för en viss 

verksamhet eller åtgärd, så har fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till 

fastighet endast rätt till ersättning om tillstånd har vägrats eller förenats med sär-

skilda villkor. 

 

Med hänsyn till att skyddet för naturreservat är så starkt som det är, är det för-

ståeligt att det är lämpligt att inrätta naturreservat även för andra ändamål än att 

bevara biologisk mångfald. Naturreservat kan även inrättas för att vårda och be-

vara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden för fri-

luftslivet. I förarbetena anges att det inte finns något hinder mot naturreservat 

inrättas i syfte att tillgodose flera syften. Det kan till exempel tänkas att ett om-

råde som är betydelsefullt för bevarande av biologisk mångfald även är lämpligt 

för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Att inrätta ett naturreservat 

med ett sådant kombinerat syfte torde däremot i vissa fall kunna innebära att det 

är svårt att besluta om ändamålsenliga föreskrifter för att tillgodose de båda, i 

vissa fall motstridiga, syftena. För att göra ett område mera tillgängligt för all-

mänheten kan en länsstyrelse eller kommun till exempel förplikta en fastig-

hetsägare att tåla att det inom området anläggs en väg eller parkeringsplats. Att 
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antalet besökare ökar till ett naturreservat torde däremot riskera att den biolo-

giska mångfalden skadas eller störs. Att ett område inte kan inrättas som Natura 

2000-område i syfte att tillgodose behov av områden för friluftslivet innebär då 

att sådana åtgärder inte är nödvändiga. 

 

Sammanfattningsvis innebär det att skyddet för biologisk mångfald är starkare i 

naturreservat än i Natura 2000-områden. Hur väl en skyddsform bevarar biolo-

gisk mångfald kan däremot inte endast mätas i hur starkt skyddet är för biologisk 

mångfald i ett område, utan det måste även tas i beaktande hur enkelt det är att 

inrätta skyddsformen. Naturreservat får till exempel inte inrättas i strid med gäl-

lande detaljplaner och områdesbestämmelser. För att naturreservat ska inrättas 

måste det även föreligga angelägna allmänna skäl och göras en avvägning mot 

enskilda intressen. Det är därmed enklare att inrätta Natura 2000-områden än 

naturreservat, under förutsättningen att ett område har valts ut som ett område 

av intresse av unionen. 
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