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Hålt – Svartedalen (norr Göteborg)- Skogsavverkningar

DOMSLUT 
1. Med ändring av Skogsstyrelsens beslut visar Mark-
och miljödomstolen målen åter till Skogsstyrelsen 
för fortsatt handläggning i enlighet med vad som 
anges i domskälen. 

2. Förbudet mot anmäld avverkning enligt Mark- och 
miljödomstolens interimistiska beslut den 23 
november 2020 ska gälla i avvaktan på 
Skogsstyrelsens kommande beslut. 



Skogsavverkning – slutavverkning

Arter som berörs

Duvhök (NT)
Fiskgjuse (EU bil 1)
Tjäder (EU bil 1)
Järpe (EU bil 1)
Orre (EU bil 1)
Spillkråka (NT (EU bil 1)
Talltita (NT)
Hedjohannesört (nationellt fridlyst)



• Hänvisar till EU-domstolens dom ”Skydda 
Skogen”

• Relaterar till Fågeldirektivet artikel 4.4 *

• AF skydd skall även omfatta arternas 
livsmiljöer

Mark- och miljödomstolen:

* Fågeldirektivet artikel 4 gäller för fåglar enligt direktivets bil.1. För deras förekomst 
utanför Natura 2000-området gäller även ett visst skydd enligt artikel 4.4.;

”Med avseende på de skyddsområden som avses i punkterna 1 och 2 ovan skall 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att undvika förorening och försämring av 
livsmiljöer samt störningar som påverkar fåglarna, i den mån denna påverkan inte 
saknar betydelse för att uppnå syftet med denna artikel. Medlemsstaterna skall även 
utanför dessa skyddsområden sträva efter att undvika förorening och försämring av 
livsmiljöer.”



• Hedjohannesörten – enklare med 
dispens då denna art ej omfattas av EU-
direktiven

Mark- och miljödomstolen:



• Kunskapskravet enligt MB betonas av 
domstolen:

• Gäller verksamhetsutövaren så länge det 
ej anses som ”orimligt”

• Risk för skada kräver kunskap och 
”försiktighetsmått”

• Särskilt viktigt vid risk att kränka ett 
förbud

• Skogsstyrelsen ansvarig se till att 
utredningar görs



• Domstolens bedömning

• Saknas skäl ifrågasätta artuppgifterna

• Arterna är sådana som kräver större 
sammanhängande flerskiktade och ej 
fragmenterade skogar

• Trakthyggesbruk är ett hot mot arterna



• Domstolens bedömning

” Den för de skyddade arterna skadliga 
inverkan av detta skogsbruk synes vara av 
generell karaktär som endast i någon mån 
kan lindras av den punktvisa
naturvårdshänsyn som rekommenderas i 
Skogsstyrelsens beslut.”



• Domstolens bedömning

• Behovet av landskapsplanering lyfts fram

• Alternativa metoder föreslås



• Domstolen

Avsaknaden av uppgifter om förekomst av 
aktuella arter eller hur området används av 
arterna:

” kan i stort sett aldrig läggas till grund för 
slutsatsen att förbjuden skada inte riskerar 
att uppkomma.”



• Domstolen

Särskilt gäller detta vid risk för att arternas 
miljöer för fortplantning och vila riskerar 
försvinna från området.

Utan kunskap om sådana miljöer kan inte 
påverkan bedömas och ”än mindre 
medges”.


