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Beslut om förändrade rutiner gällande generellt 

biotopskydd inom detaljplanerat område  

Beslut 

 
Länsstyrelsen Skåne gör följande tolkning av förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  
 

 Alléer och pilevallar som är rent urbana omfattas inte av generellt 
biotopskydd, såvida de inte omfattas av en bestämmelse om att 
biotopskyddet gäller  i detaljplanen. 

 

 Ensidig trädrad eller pilevallar som står i omedelbar anslutning till 

bebyggelse omfattas inte av generellt biotopskydd såvida de inte gränsar till 
jordbruksmark på den andra sidan.  
 

 Alléer och trädrader på golfbanor omfattas av generellt biotopskydd, då 
omgivningen kan betraktas som såväl jordbruksmark som ett i övrigt öppet 
landskap. 

 

 Alléer som från början planterats i samband med stadsutbyggnad, trädrader 
satta kring idrottsplatser eller nyplanterade pilar utefter cykelvägar i tätorten 
m.m. behöver inte prövas enligt biotopskyddsbestämmelserna.  
 

 Planterade träd utefter grusgångar i parker eller på kyrkogårdar omfattas, 
inte av generellt biotopskydd, så vida de inte står i kanten ut mot 
jordbruksmark, eller ett annat öppet landskap. 
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Observera att miljöbalkens övriga bestämmelser om art- och områdeskydd gäller. 
Det innebär att planerade åtgärder, i form av borttagande av en allé eller en enkel 
trädrad inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagt område, kan behöva 
anpassas till andra naturvärden och eller skyddsvärda arter. Om träden t.ex. har 
håligheter som kan utgöra boplats för t ex fladdermöss kan en artskyddsprövning 
komma att krävas innan träden får tas bort eller gallras.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen har sedan många år - ända sedan biotopsskyddsbestämmelserna trädde 
i kraft 1994 – utgått från tolkningen att alléer som är rent urbana inte omfattas av 
generellt biotopskydd. Detta trots att definitionen av en allé i förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., bilaga 1 lyder: 
”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller 
det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. eller. Träden skall till 
övervägande del utgöras av vuxna träd.” Även pilevallar beskrivs som generellt skyddade 
om de står utefter en väg, men måste annars växa i en i övrigt öppen jordbruksmark. 
Något krav på att de ska vara planterade finns inte, däremot på att de ska vara 
hamlade. Det är värt att notera pilevallar med minst fem träd, som tydligt är 
planterade även kan definieras som alléer – förutsatt att minst tre av dem är vuxna 
träd. 
 
Länsstyrelsen bedömning skiljer sig från den som görs i Naturvårdsverkets handbok 
(2012:1) för biotopskyddet. Vi anser det dock skäligt att hålla fast vid den linje som 
har följts i handläggningen de senaste 10-20 åren, till dess att det finns en 
prejudicerande dom kring detta. Mark- och miljööverdomstolens dom 7156-11 slår 
fast att en trädrad med åker på ena sidan och tomtmark på den andra är att betrakta 
som en allé, samt att undantaget för landskapselement som ligger i omedelbar 
anslutning till bebyggelse inte gäller för bostäder på 20-30 meters avstånd. I nuläget 
finns oss veterligt ännu inga prejudicerande domar som berör problematiken. 

Bedömning 

Länsstyrelsens bedömning utgår bland annat från den utredning (SOU 1990:38) och 
proposition (1990/91:90) som ledde fram till bestämmelserna i 7 kap 11 § 
miljöbalken. Här talas enbart om behovet att förstärka bestämmelserna i skötsel-
lagen och skogsvårdslagen och om mindre markområden med ringa betydelse för 
jord- och skogsbruket. Naturvårdsverket tog på Regeringens uppdrag, tillsammans 
med Skogsstyrelsen, fram ett förslag på vilka biotoper som skulle omfattas av 
lagstiftningen. Detta ledde fram till ett generellt skydd för alla områden av vissa 
biotoper i odlingslandskapet samt möjlighet att peka ut och skydda utvalda objekt av 
ett antal biotopslag i skogen.  
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Länsstyrelsen har inte funnit ett tydligt ställningstagande i något dokument, där det 
motiveras varför just alléer och pilevallar skulle bedömas annorlunda än övriga 
landskapselement som omfattas av det generella biotopskyddet. Möjligen skulle man 
kunna tänka sig att man haft i åtanke att träd som kommer att successivt omges av 
tätortsbebyggelse blir ett tilltagande säkerhetsproblem, såväl på grund av högre 
frekvens av olika slags trafikanter som av hårdgjorda ytor i deras närhet. Vi menar 
dock att detta är en problematik som i första hand – precis som för de övriga 
landskapselementen – måste hanteras i planeringsskedet, eftersom det ändå är svårt 
att neka en dispens som behövs av trafiksäkerhetsskäl. 
 
Samtidigt är vår tillämpning inte så mekanisk att alla alléer/pilevallar som ligger 
inom detaljplanerat område automatiskt ska ses som undantagna. Dels gäller, som 
för de flesta andra av de generellt skyddade biotoperna, att de omfattas om det 
ansluter jordbruksmark på ena sidan av dem. Dels bör biotopskyddet gälla tills 
anslutande delar av marken inom det detaljplanerade området tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att den helt uppenbart inte längre kan betraktas som jordbruksmark.  
Alléer som från början planterats i samband med stadsutbyggnad, trädrader satta 
kring idrottsplatser eller nyplanterade pilar utefter cykelvägar i tätorten m m bör 
däremot inte behövas prövas enligt biotopskyddsbestämmelserna. Vidare bör inte 
planterade träd utefter grusgångar i parker eller på kyrkogårdar omfattas, om de 
inte står i kanten ut mot jordbruksmark, eller ett annat öppet landskap. Däremot 
bör alla typer av alléer och trädrader på golfbanor omfattas, då de sistnämnda kan 
betraktas som såväl jordbruksmark som ”ett i övrigt öppet landskap”. 
 
Eftersom biotopskyddslagstiftningen kom att utformas som ett generellt 
biotopskydd, med länsstyrelsen som prövningsmyndighet, och ett specifikt, för 
vilket skogsvårdsstyrelsen fick ansvaret, bör alléer i skogsmark normalt inte omfattas 
av den förra skyddsformen. Gränsdragningen mellan vad som är jordbruksmark och 
vad som är skog kan vara svår att göra, men där anslutande mark helt uppenbart 
upphört att fungera som jordbruksmark – eller aldrig ha gjort det - bör träden inte 
anses omfattas. I mosaikartade igenväxande betesmarker kan ett ställningstagande 
vara mycket svårt, men dispensärenden för alléer i sådana miljöer förekommer 
mycket sällan. 
 
Sammanfattningsvis hanterar vi alltså alléer och andra trädrader, inklusive pilevallar, 
på samma sätt som övriga generellt skyddade biotoper, med den skillnaden att de 
även kan omfattas om de återfinns i eller anslutning till ett i övrigt öppet landskap. 
 
 
Annelie Johansson 
Miljödirektör  
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 


