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Dnr. KS 2020/166 

Ang. beslut om inrättande av fågelskyddsområde i Skorvdalen 

___________________________________________________________________________ 

 

BJS Utvecklings AB har tagit del av Naturvårdsverkets yttrande daterat den 3 juni 2020. Mot 

bakgrund av vad verket anfört – på eget initiativ och utan att vara i författning angiven 

remissmyndighet – önskar bolaget yttra följande. (I syfte att underlätta för läsaren återges i 

kursiv stil inledningsvis vad verket anfört varefter följer bolagets synpunkt.) 

 

Det föreslagna fågelskyddsområdet skyddar inte örnparet på avsett vis. Oavsett om 

skyddsområdet inrättas eller inte träffas skidanläggningen av förbudsreglerna i 4 § andra och 

fjärde punkterna artskyddsförordningen. Därför krävs dispens enligt artskyddsförordningen. 

 

Anledningen till att bolaget önskar att fågelskyddsområde ska inrättas är att mark- och 

miljödomstolen i dom den 22 maj 2018 (mål nr M 2857-16) ansåg att den då prövade 

verksamheten – vilken var av en väsentligt större omfattning än den som bolaget under 2019 

jämlikt 12 kap. 6 § miljöbalken anmält för samråd till länsstyrelsen – i avsaknad av 

fågelskyddsområde saknade tillräckligt skydd för att inte medföra risk för otillåten påverkan 

på örnreviret. Domstolen klargjorde nämligen i domen att ett fågelskyddsområde ”i 

kombination med tydlig information och förbudsskyltar” skulle vara ”ett mer verksamt skydd 

mot intrång. Länsstyrelsen uttalade sig villig att medverka till inrättande av sådant 

områdesskydd. Eftersom det i nuläget inte finns något sådant skyddsområde saknas emellertid 

förutsättningar att beakta detta vid prövningen i målet.” (domen, ss. 81-82)  
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Med ledning av domstolens synpunkter har bolaget därför uppdragit åt Pelagia Nature & 

Environment AB att utreda dels vilka skyddsbehov som föreligger, dels vilken omfattning på 

fågelskyddsområdet som dessa skyddsbehov bör medföra. Förslaget till fågelskyddsområde 

har utgått från Pelagias slutsatser och rekommendationer. Det har även utgått från att tillsyn 

och övervakning ska kunna ske på ändamålsenligt vis. Bolaget delar därför inte 

Naturvårdsverkets uppfattning om att det föreslagna fågelskyddsområdet inte skulle medföra 

tillräckligt skydd för örnparet. Istället konstaterar bolaget att de av Pelagia utförda 

utredningarna – även de som utförts inom ramen för samrådet med länsstyrelsen enligt 12 

kap. 6 § miljöbalken – visar att fågelskyddsområdet tillsammans med övriga föreslagna 

skyddsåtgärder medför att den nu aktuella mindre anläggningen inte ger upphov till någon 

otillåten påverkan på naturmiljön och övriga värden. Det gäller även för örnreviret, där 

utredningarna visar att inga konsekvenser bedöms uppkomma. Det ska i sammanhanget 

noteras särskilt att verkets uppfattning står i strid även med mark- och miljödomstolens 

ovanstående ställningstaganden.  

 

Slutligen konstaterar bolaget att verkets uppfattningar – vilka till skillnad från bolagets – 

också saknar stöd i utredningar beträffande det aktuella örnreviret och den begränsade 

verksamhet som bolaget anmält till länsstyrelsen jämlikt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

 

Alla alternativbon måste innefattas i fågelskyddsområdet för att det ska vara funktionellt. Det 

är inte ”själva bobalen/riskorgen som manifesterar boplatsens värde utan istället boplatsens 

platsspecifika kvalitéer.” Därför måste även den boplats som senast nyttjades av örnparet år 

2007 och som rasat 2016 omfatta av fågelskyddsområdet. 

 

För att skydd enligt artskyddsförordningen ska föreligga räcker det inte med att konstatera att 

”områden och platser i och för sig är lämpliga utan det krävs att arten regelbundet använder 

dessa för att åtgärden i fråga inte ska vara tillåten. Miljöerna som sådana skyddas således inte 

av förbudet i 4 § 4 artskyddsförordningen. För att förbudsbestämmelsen ska aktualiseras för 

den angivna arten krävs att arten finns eller har funnits i det berörda området och att den med 

en rimlig sannolikhet kommer att återkolonisera det. Kan inte ett regelbundet användande 

fastställas är fortplantningsområdet eller viloplatsen inte skyddad enligt denna bestämmelse. 

Huruvida en åtgärd kan anses tillåten eller förbjuden enligt 4 § artskyddsförordningen kräver 
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därför en inledande bedömning av den aktuella artens förekomst i området.” (Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 3 februari 2016 i mål nr M 2114-15).  

 

Naturvårdsverket skriver uttryckligen att det är ”boplatsens platsspecifika kvalitéer” som 

verket anser medför att fågelskyddsområdet skulle vara otillräckligt till sin omfattning. Som 

framgått av ovan citerat avgörande från Mark- och miljööverdomstolen måste dock 

utgångspunkten för artskyddet vara att arten regelbundet använder området eller platsen. Det 

sker alltså inte såvitt avser den tidigare boplatsen, vilken senast nyttjades år 2007. 

 

Minst störningseffekt bedöms etablering i utkanten av ett kungsörnsrevir medföra. Ju närmare 

centrum på örnreviret och örnarnas kärnområde som verksamheten kommer desto mer ökar 

störningen och bortträningseffekterna. 

 

Skälet till att fågelskyddsområdets gränser föreslås etableras på sådant avstånd från de båda 

av örnarna nyttjade boplatserna är att det av mark- och miljödomstolen i domen den 22 maj 

2018 (mål nr M 2857-16) accepterade skyddsavståndet ska kunna innehållas. Således undviks 

med god marginal påverkan inom det av Naturvårdsverket hävdade s.k. ”kärnområdet”.  

 

För att skidanläggningen inte ska stå i strid med artskyddsförordningen krävs ett 

fågelskyddsområde som a) innefattar hela revirets s.k. ”kärnområde” och alla alternativa 

boplatser; b) medför skydd mot indirekt störning från anläggningen storlek och närvaron av 

stora mängder människor; samt c) medför skydd mot direkt förlust av habitat för 

fortplantning, vila, jakt, spaning m.m.   

 

Som ovan och i Pelagias utredning redovisats omfattas hela revirets s.k. ”kärnområde” och 

alla alternativa boplatser av föreslaget fågelskyddsområde.  

 

Vidare innebär fågelskyddsområdet att det av mark- och miljödomstolen accepterade 

skyddsavståndet om minst 1 000 meter till närmaste boplats upprätthålls och att överträdelse 

av sådant förbud blir straffbart. Därmed uppkommer inte någon oacceptabel indirekt störning 

från den anläggning och de människor som kommer nyttja densamma. Det bör här ånyo 

understrykas att anläggningen, som en följd av mark- och miljödomstolens dom, har 
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minimerats i förhållande till tidigare prövad verksamhet. Syftet med det har givetvis varit att 

medföra skydd från såväl direkt som indirekt störning.  

 

Slutligen medför utformningen av fågelskyddsområdet även skydd mot direkt förlust av 

habitat för ”fortplantning, jakt, spaning m.m.”; som tidigare upprepade gånger klargjorts kan 

de av mark- och miljödomstolen accepterade skyddsavstånden mellan anläggningen och 

aktuella delar av reviret upprätthållas. 

 

Sammanfattningsvis uppfyller det föreslagna fågelskyddsområdet de krav som 

Naturvårdsverket framfört. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Björn Hellman 

Advokat 

 




