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BAKGRUND 

Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB (nedan bolaget) inlämnade den 13 april 

2008 en anmälan till miljönämnden i Mönsterås kommun (nedan nämnden) om att 

uppföra tio vindkraftverk på fastigheten Kråkerum 1:72 m.fl. Nämnden beslutade 

den 25 augusti 2008 att acceptera Södras anmälan jämte skyddsåtgärder och försik-

tighetsmått i 16 punkter. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen Kalmar län (nedan 

länsstyrelsen), som biföll överklagandena och upphävde beslutet. Bolaget överkla-

gade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen, som upphävde beslutet och återförvi-

sade målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Bolaget inlämnade även, på 

uppmaning av länsstyrelsen, den 22 maj 2009 en ansökan till länsstyrelsen om dis-

pens från 4 § artskyddsförordningen. Ansökan återkallades den 12 november 2011 

varpå ärendet den 11 februari 2010 avskrevs från vidare handläggning. Under hand-

läggningen av anmälningsärendet fattade länsstyrelsen den 10 maj 2011 ett separat 

beslut, i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken, att förbjuda bolaget att utan dispens 

från 4 § artskyddsförordningen anlägga vindkraftparken. 

 

YRKANDEN M.M. 

Bolaget har nu överklagat beslutet och yrkat att beslutet upphävs. De har som grund 

för överklagandet anfört i huvudsak följande.  

Den planerade vindparken kräver inte dispens enligt 4 § artskyddsförordningen. 

Avsikten med verksamheten är inte att döda eller störa fåglar. Utredningen i målet 

visar att verksamheten inte kommer att skada eller förstöra fåglarnas fortplantnings-

områden eller viloplatser samt inte ha någon inverkan av betydelse på havsörnspo-

pulationen i området.  

Skyldigheterna för medlemsstaterna att skydda habitat respektive fåglar enligt de 

s.k. habitat- och fågeldirektiven har införlivats i svensk lagstiftning. Vid en jämfö-

relse mellan 4 § artskyddsförordningen och artikel 12 habitatdirektivet samt artikel 

5 fågeldirektivet syns tydliga skillnader. Den stora skillnaden mellan artskyddsför-

ordningen och fågeldirektivet är att förordningen innehåller ett generellt förbud mot 

att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, medan få-

geldirektivets förbud endast gäller fågelbon. Andra skillnader är att 4 § p. 4 förord-

ningen innefattar alla vilda fåglar och gör inte skillnad mellan avsiktliga och oav-
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siktliga åtgärder eller verksamheter. Direktivet omfattar endast de fågelarter som är 

upptagna i en förteckning och förbudet är begränsat till avsiktligt förstörande eller 

skadande av bon. Länsstyrelsens tolkning av bestämmelsen är för långtgående och 

innebär att skyddet enligt förordningen är starkare än i de fall som fågelområdet i 

fråga har utpekats som ett särskilt skyddsområde enligt reglerna om Natura 2000. 

Tolkningen går därför inte att motivera utifrån Sveriges internationella åtaganden. 

Länsstyrelsens tillämpning av bestämmelsen är i praktiken omöjlig att tillämpa och 

tolkningen innebär även att regeringen vid antagandet av förordningen har gått utö-

ver sitt bemyndigande i 8 kap. 1 § miljöbalken. Bestämmelsen bör istället tolkas 

utifrån fågeldirektivet.  

Länsstyrelsens tolkning av 4 § p. 1-3 i förordningen är alltför generell och extensiv. 

Att olika verksamheter kan medföra risker för fåglar innebär inte att de omfattas av 

förordningen. Att vindkraft kan utgöra en risk för fåglar innebär inte att förordning-

en generellt blir tillämplig på verksamheten. (jfr EU-domstolen dom i mål C 

221/04) Det måste istället framstå som klart att fåglar kommer att dödas eller störas 

och att verksamhetsutövaren är medveten om att detta blir en effekt av verksamhet-

en, även om det inte är syftet med verksamheten (jfr EU-domstolen dom i mål C 

103/00 och C 221/04). 

Begreppet ”störning” i 4 § p. 2 förordningen är ett mycket vitt begrepp och måste 

tolkas i ljuset av fågeldirektivets artikel 5 (d) vari det framgår att störningar som 

saknar betydelse för att uppnå syftet med direktivet inte omfattas. Störningen måste 

vara av sådan betydelse att den får en negativ effekt på artens lokala bestånd. 

Utredningen i målet visar att vindkraftverken inte kommer att få någon betydelse 

för artens lokala bestånd varför någon störning enligt förordningen inte föreligger. 

Inventeringen av havsörn i området och som utfördes under perioden februari 2009 

till och med april 2010, med kompletterande inventering under februari 2011, under 

totalt 57 dagar med en observationstid av 362 timmar, visar sammanfattningsvis 

följande:  

- vinterpopulationen av havsörn i området är betydande 

- den tidigare häckningsplatsen i Kråkerumsområdet (700 meter från vindpar-

ken) är övergiven 
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- det landbaserade området där vindkraftverk planeras utgör ett marginell, pe-

rifert område inom utbredningsområdet för Smålandskustens havsörnspopu-

lation 

- i ett sämsta fall beräknas vindparken leda till en förlust av en till två indivi-

der på 10 år 

- habitatförlusten vid en vindkraftsetablering eller förlusten av individer ge-

nom kollision ska inte överhuvudtaget inverka menligt på populationen 

inom Smålandskustens växande population av havsörn 

- alla flyttfågelsträck har uteslutande konstaterats följa kusten i den yttre skär-

gården varför vindkraftverken inom det planerade området ska inte utgöra 

någon barriär 

Havsörnens boplatser eller centrum av revir som är verifierade ligger som närmast 

ca 5 km från närmast planerade vindkraftverk i parken. I litteraturen anses 5 km 

som ett betryggande riskavstånd. Detta innebär inte att 4 § artskyddsförordningen 

blir tillämplig eller att hela vindparken ska förbjudas enligt förordningen. Däremot 

ska det beaktas vid tillämpningen av 2 kap. 6 § miljöbalken. De flesta vindkraftverk 

ligger dessutom på ett längre avstånd (över 6 km). I området bedrivs redan skogs-

bruk, fritidsbebyggelse, fiske och jakt varför påverkan redan är påtaglig och en 

vindkraftsetablering kan inte påverka området nämnvärt. Vad gäller barriäreffekt 

gäller att kollisionsrisken är låg för flertalet fågelarter och att många arter aktivt 

undviker vindkraftverk. Anläggningar riskerar att bli barriärer om de placeras utef-

ter viktiga flyttningsstråk, eller mer lokalt mellan häckningsplatser och födosöks-

områden. Utredningen visar att området inte utgör flyttningsstråk eller häcknings-

platser och födosöksområden. Uppgifterna som länsstyrelsen redovisar över avstånd 

mellan närmaste havsörnbo och vindparken är inte verifierade och innebär inte att 4 

§ förordningen blir tillämplig.  

Länsstyrelsen bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Art-

skyddsförordningens 4 § p. 4 är tillämplig, men i praktiken påverkas inte alla fågel-

arter av vindkraftparker på ett sådant sätt att bestämmelsen blir tillämplig. Natur-

vårdsverket anser i sin handbok för förordningen att rödlistade arter, t.ex. havsör-

nen, är prioriterade. Samma handbok beskriver att habitat- och fågeldirektiven är 

minimidirektiv varför medlemsländerna kan införa längre gående bestämmelser, 
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t.ex. som i artskyddsförordningen. Enligt Naturvårdsverket bör störning enligt för-

ordningen kopplas till den påverkan den har på artens bevarandestatus såväl för den 

lokala populationen som för den biogeografiska nivån i landet. En störning som 

påverkar artens överlevnadschanser, reproduktion eller utbredning är otillåten. 

Vindkraftparken kommer att påverka havsörnarnas population inom det lokala be-

stånd som finns i och runt Mönsterås. Samma områden utnyttjas i generation efter 

generation av havsörnar under mycket lång tid. Då etablerade och kringstrykande 

örnar bevisligen löper stor risk att kollidera med vindkraftverk samtidigt som stör-

ningar inom anläggningen kan medföra en nedsatt produktivitet, kan det finnas en 

risk att populationen runt Kråkerum blir en s.k. ”sink population” för örnarna. Detta 

innebär att området är så attraktivt som häcklokal och/eller födosöksplats att det 

hela tiden kommer att attrahera inflyttande individer, vilket sannolikt leder till en 

nettominskning av hela beståndet på populationsnivå långt utanför vindkraftsan-

läggningen. En felaktig lokal placering av vindkraft kan därmed få regionala konse-

kvenser. Enligt Artdatabanken är ostkustens havsörnar i huvudsak stannfåglar och 

ringmärkning visar att hemortstroheten är mycket stark hos havsörn. Denna starka 

hemortstrohet innebär en utgångspunkt i förvaltningen måste vara att delbestånden 

ska vara självbärande.  

Enligt länsstyrelsens uppgifter lyckades tre par med häckningen 2010 på ett avstånd 

ca 4-5 km från vindparken och två par med revir betydligt närmare parken miss-

lyckades. 2011 föddes sju ungar inom ett avstånd på mindre än 4 km från parken. 

Det par som häckar närmast parken har nu byggt ett nytt bo ca 950 meter från par-

ken. Flera av örnparen har dock flera boplatser som de alternerar mellan i reviret 

varför avståndet till parken varierar. Det finns ingen anledning att tvivla på Projekt 

Havsörns uppgifter om revirens placering. 

Länsstyrelsen anser att den av bolaget genomförda inventeringen inte ger underlag 

för påståendet att de planerade verken inte kommer att förstöra eller skada fort-

plantningsområden eller havsörnspopulationen i området. Andra synpunkter på in-

venteringen är att örnarnas överflygningar över parkområdet inte finns inritade, att 

minst en örn flög i trädtoppshöjd och inte på hög höjd, att flera örnpar som häckar 

öster om parken måste flyga rakt genom parken för att jaga i sydväst i Sylten som är 

ett viktigt födosöksområde, att det inte anges några siffror på hur stor vinterpopulat-
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ionen i området är, att antalet örnar inte kommer att minska i området om utford-

ringen upphör eftersom det inte förekommit någon utfordring på flera år, att platsen 

950 meter från parken var förberedd för häckning och inte övergiven, att invente-

ringen inte nämner att en lyckad häckning skedde på samma plats 2008, att inte bara 

två till fyra par häckar inom området utan fem par som alla under 2011 fått ungar 

samt att de intervjuer som gjorts inte kan utgöra underlag för ett beslut eftersom inte 

antalet intervjuer, vilka personer som intervjuats samt resultatet av dessa redovisats. 

 

Naturvårdsverket har beretts tillfälle att yttra sig men har avstått. 

 

Bolaget har genmält i huvudsak följande. Då länsstyrelsen har inkommit med upp-

gifter om ett nytt havsörnsbo har bolaget kompletterat utredningen i målet med syfte 

att bedöma riskerna för såväl enskilda örnar som för artens bestånd i området. Bola-

get har begärt att få ut den av länsstyrelsen åberopade handling som utvisar det ak-

tuella boets placering. Länsstyrelsen har avslagit deras begäran, varför beslutet nu 

har överklagats till kammarrätten. 

Det ifrågasätts om de nya uppgifterna om ett nytt bo kan utgöra grund för domsto-

lens bedömning när uppgiften inte ges in i målet. Det kan i vart fall konstateras att 

det nya boet inte var känt när länsstyrelsen fattade sitt beslut enligt artskyddsförord-

ningen. Det kan således inte ha varit denna uppgift som låg till grund för länsstyrel-

sens beslut. 

En ny inventering har genomförts av havsörn vid den färdigbyggda vindkraftparken 

invid Mönsterås bruk, samt populationsstudier inom närliggande områden vid Krå-

kerum, inom Mönsterås kommun. Studierna vid Mönsterås bruk har genomförts 

efter det att den vindparken var färdigbyggd och tagen i bruk den 2 mars 2011. Stu-

dien i denna del har innefattat en inventering av fallvilt samt studier av havsörnar-

nas beteende vid passage och uppehåll invid vindkraftverken. Sammanfattningsvis 

framgår följande: 

- Det har inte inträffat några kollisioner mellan havsörn och vindkraftverk. 

- Havsörnarna viker av i kurs när de närmar sig vindkraftverken och passerar 

på behörigt avstånd och höjd. 
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I rapporten ingår nya kartor över havsörnarnas observerade huvudsakliga flygstråk i 

området. 

 

Bolaget har låtit fil.dr. Leif Nilsson, Lunds universitet, bedöma i målet föreliggande 

material. Utredningen och bedömningen har utgått ifrån att det finns ett havsörnsbo 

950 meter öster om parken. Sammanfattningsvis görs följande bedömning: 

- Den planerade vindkraftparken bör inte medföra några betydande risker för 

havsörnarna i det mest närbelägna boet (950 meter öster om vindparken). 

- Den planerade vindkraftparken kommer inte att medföra några betydande 

effekter på populationsnivån för havsörnspopulationen i Kalmarsundsreg-

ionen. 

Avslutningsvis anser bolaget, på de grunder som har angetts i överklagandet, att det 

är uppenbart att artskyddsförordningen inte är tillämplig i nu förevarande fall.  

 

Länsstyrelsen har gett in ytterligare skrivelse, med bedömningen att inget nytt har 

tillförts i ärendet Länsstyrelsen har ändå utförligt bemött några av punkterna i bola-

gets yttrande. Dessa kan sammanfattas enligt nedan. 

Länsstyrelsen påpekar att det ”nya” örnboet finns inom samma revir som det tidi-

gare boet. Havsörnars bon blir förr eller senare obrukbara varför det är naturligt för 

dem att bygga nya bon inom sitt revir. Aktuellt örnpar har sitt huvudsakliga jaktom-

råde i Lyckefjärd och väster om vindparken, eftersom de får vara ifred där från 

konkurrerande örnar. En skarvkoloni erbjuder endast havsörnsföda under en liten 

del av året och havsörnens huvudsakliga föda under häckningstid är fisk men även 

annan fågel. 

Det finns så vitt länsstyrelsen känner till inga belägg för att uppvindar saknas över 

skogsområdet, inte heller för att området inte används för jakt av örnarna. I produkt-

ionsskogen finns ett stort antal hyggen som drar till sig örnar och de patrullerar 

ständigt efter innanmäten från älg, rådjur, skjutna gäss m.m. Vid ärenden som detta 

har exploatören bevisbördan och det finns inte några uppgifter om att området vid 

Sylten inte skulle vara betydelsefullt för örnarna. 
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Länsstyrelsen analyserar i skrivelsen närmare vilka orsakssamband som har kommit 

fram kring förhöjd kollisionsrisk och populationsförändringar för havsörn vid en 

vindkraftspark i Smøla i Norge. Länsstyrelsen framhåller bl.a. att återkolonisationen 

av regioner där arten försvunnit går långsamt. Av 19 par har åtminstone 5 par läm-

nat området utan att det noterats en ökning av revir på ön utanför anläggningen. 

Länsstyrelsen menar, till skillnad från Persson, att de teoretiska modellerna för be-

räkning av kollisionsrisk normalt räknar med höga siffror för örnars undvikande av 

att flyga genom en anläggning. Konsekvenserna av ökad dödlighet är olika för olika 

arter. Örnar är långlivade arter, då blir könsmogna sent (oftast inte före sitt sjätte 

levnadsår) och producerar få ungar. En relativt liten dödlighet för denna typ av arter 

kan ha betydande effekter på populationen i stort. Länsstyrelsen anser arten vara 

hotad, även om det inte återspeglas i för tillfället aktuell rödlisteklassning. 

Länsstyrelsen menar att det finns flera orsaker till osäkerhet i använd metod för 

uppskattning av fallvilt i den närbelägna vindkraftsparken, och att det inte går att 

utesluta att havsörn inte har kolliderat med vindkraftverken där. Länsstyrelsen 

framhåller även att störningar på grund ökad mänsklig aktivitet i allmänhet kan på-

verka artens överlevnadschanser, genom fysisk degradering av habitatet så att dess 

funktion successivt försämras. Länsstyrelsen åberopar försiktighetsprincipen och 

menar att den inte känner till någon litteratur som förordar en skyddszon mindre än 

2 km för örnbon vid vindkraftsanläggningar. 

Länsstyrelsen menar att Bolaget uppenbarligen inte känner till alla de havsörnspar 

som häckar i området. Det finns också  en stor vinterpopulation i området p g a om-

rådets lämplighet för havsörn och inte på grund av stödutfodring. det går inte at 

jämföra observationer från olika årstider.  

Sammanfattningsvis är det Länsstyrelsens bestämda uppfattning att man inte kan 

utesluta att den planerade vindkraftsparken kommer att medföra betydande risker 

för havsörnspopulationen i området. Därför anser Länsstyrelsen att åtgärden kräver 

dispens från artskyddsförordningen. 

 

Bolaget har beretts, men inte utnyttjat, tillfälle att åter yttra sig. 
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DOMSKÄL 

I detta mål är den avgörande frågeställningen om den planerade verksamheten är av 

sådan beskaffenhet att den måste förbjudas enligt 4 § artskyddsförordningen 

(2007:845). Någon dispensmöjlighet torde inte finnas för denna typ av verksamhet. 

Bolaget hävdar att det endast är vad som följer direkt av de EU-direktiv (direktiv 

2009/147/EG ”fågeldirektivet” och direktiv 1992/43/EEG ”habitatdirektivet”), uti-

från vilka artskyddsförordningen har meddelats, som ska ligga till grund för länssty-

relsens beslut, och ifrågasätter dessutom om artskyddsförordningen har införts i 

överensstämmelse med fågel- och habitdirektiven. Länsstyrelsen menar att dessa 

EU-direktiv medger hårdare regler i det enskilda medlemslandet. Bolaget anser att 

länsstyrelsen har drivit tillämpningen av artskyddsförordningen för långt. 

Mark- och miljödomstolen delar inte bolagets syn att det skulle vara uppenbart att 

artskyddsförordningen inte skulle vara tillämplig i detta mål, med tanke på den om-

fattande argumentationen som har förekommit, utan spännvidden i parternas tolk-

ningar av regelverket kräver istället noggranna överväganden av domstolen. 

Mark- och miljödomstolens tolkning av artskyddsreglerna 

Mark- och miljödomstolen anser att den formella situationen ska ses som att EU:s 

fågeldirektiv ger uttryck för Sveriges internationella förpliktelser i fråga om skydd 

av fåglar, men att det är fråga om ett minimidirektiv (artikel 14). Bilaga 1 till fågel-

direktivet, där havsörn finns med, syftar på krav på att särskilda skyddsområden 

införs för ifrågavarande arter. Det framgår dock av artikel 5 i direktivet att med-

lemsstaterna ska införa ett generellt system för skydd av samtliga de fågelarter som 

avses i artikel 1, med sådana förbud som återfinns i artskyddsförordningen. Av arti-

kel 1 i direktivet framgår att det avser samtliga fågelarter som naturligt förekommer 

inom medlemsstaternas europeiska territorium. Man bör notera att punkt 1 i artikel 

5 med förbud att avsiktligt döda fåglar är absolut uttryckt, medan punkt 4 om att 

avsiktligt störa dessa fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, 

är villkorat till att gälla ”i den mån dessa störningar inte saknar betydelse för att 

uppnå syftet med detta direktiv”.  

Av EU-kommissionens ”Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för 

gemenskapen i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmil-
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jöer” (Slutgiltig version, februari 2007) framgår att strikt tillämpning av artskydds-

reglerna krävs av medlemsstaterna. Det framgår också av denna vägledning, att un-

dantagen för ”allt överskuggande allmänintresse” ska tillämpas mycket restriktivt. 

Kommissionen menar att ”det inte räcker med vilket allmänt intresse som helst av 

social eller ekonomisk karaktär, särskilt i förhållande till vikten av de intressen som 

direktivet skyddar. Här krävs noggrann avvägning mellan intressen. I detta sam-

manhang förefaller det också rimligt att anta att ett allmänt intresse i normalfallet 

bara kan vara allt överskuggande om det är ett långsiktigt intresse. Kortsiktiga in-

tressen som bara skulle ge kortsiktiga fördelar skulle inte vara tillräckliga för att 

väga upp det långsiktiga intresset av att bevara arter.” Även om vindkraftens ut-

byggnad har uttalats ha ett stort allmänintresse, uttryckt bl.a. genom miljömålet om 

att uppnå 30 TWH till år 20 finns inget uttalande om att det skulle överskugga det 

16:e miljömålet om biologisk mångfald. Domstolen tolkar det som att någon skälig-

hetsavvägning mot andra intressen inte ska ske. 

Genom 8 kap 1 § MB bemyndigas regeringen att därutöver även ge föreskrifter om 

en djurart riskerar att komma att försvinna (eller utsättas för plundring), viket inne-

bär en koppling till den svenska ”rödlistan” med arter som hotas enligt vissa definit-

ioner. Domstolen ser inte anledning att ifrågasätta lagligheten av de svenska be-

stämmelserna, utan menar att artskyddsförordningens nuvarande lydelse ska tilläm-

pas fullt ut. Målet är genom överklagandet begränsat till frågan om vindkraftsver-

kens påverkan på havsörn, även om andra arter har nämnts under ärendenas hand-

läggning.  

Här är det i första hand fråga om 4 § första stycket 1 och/eller 4 punkten i art-

skyddsförordningen, dvs. avsiktligt dödande av fåglar och/eller att skada eller för-

störa djurens fortplantnings- eller viloplatser ska tillämpas eller ej.  

Frågan är också om bestämmelserna ska tillämpas för en fortplantningsplats eller 

enbart för ett enskilt fågelbo (och där det föreligger en olikhet i lagtexterna 4§ 

stycket 4 punkten artskyddsförordningen och 5 artikeln 4 punkten i direktivet). Det 

är tydligt att artskyddsförordningen utgör en sammansmältning av fågel- och habi-

tatdirektiven och där 4 § artskyddsförordningen huvudsakligen har hämtat text från 

habitatdirektivet. Artskyddsförordningens formulering är vidare och får anses in-
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kludera bon, även om det inte uttrycks explicit i texten. I målet är det inte fråga om 

att direkt förstöra bon. Det är istället eventuell påverkan på häckningen som sådan 

som avses (dvs. avsiktligt störa häckning eller uppfödningsperiod enligt fågeldirek-

tivets artikel 5 punkt d), främst genom ökad risk för dödande av de häckande örnar-

na och därmed försvåra lyckat häckningsresultat. Av Naturvårdsverkets handbok för 

artskydd framgår att vid en uttolkning av 4 § 1 st 4 punkten artskyddsförordningen, 

fortplantningsområden inte får påverkas av mänskliga aktiviteter på ett sådant sätt 

att platserna i fråga förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion för berörda arter. 

Domstolen har detta som en av utgångspunkterna för nedanstående resonemang. 

När det gäller frågan om avsiktlighet i fråga om dödande av djur (inkl. fåglar) anger 

Naturvårdsverket i sin artskyddshandbok att om det kan visas att information har 

funnits tillgänglig om risker för dödande och verksamhetsutövaren därför bör ha 

förstått den förutsägbara konsekvensen av sitt handlande, då finns uppsåt i lagens 

mening. Denna tolkning av avsiktlighet får i detta sammanhang anses ha stöd av de 

domar från EU-domstolen som bolaget har refererat till. Det framgår också av den 

ovannämnda vägledningen från EU-kommissionen. Uppförande av vindkraftverk, 

med kännedom om att de med viss sannolikhet kommer att döda fåglar, kan därför i 

princip anses innebära avsiktligt dödande enligt 4 § 1 stycket 2 punkten artskydds-

förordningen. Mark- och miljödomstolen bedömer dock att det för att aktualisera 

frågan om avsiktlighet i artskyddsförordningens mening, rimligen bör föreligga en 

betydligt förhöjd förväntad risk för kollision mellan örn och vindkraftsrotorer, jäm-

fört med vad som kan anses vara normalt för vindkraft i andra delar av regionen 

eller landet.  

Är det i detta mål fråga om avsiktligt dödande av fåglar? 

Båda parter tycks vara eniga om vad som avgör om ett förbud ska aktualiseras eller 

ej, nämligen graden av sannolikhet för dödliga kollisioner mellan havsörn och vind-

kraftverkens rotorblad. Konsekvenserna därav på populationsnivå, främst genom 

dödande av örnar under häckning, bör, enligt domstolens mening, inte ha direkt 

betydelse för bedömningen av avsiktligt dödande, enbart den höjda kollisionsrisken 

i sig, dvs. strikt tillämpning av första punkten i 4 § artskyddsförordningen. 
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Kvantitativa uppskattningar av kollisionsrisken bedöms ha stora felmarginaler, bl.a. 

eftersom mångåriga erfarenheter av omfattande vindkraftsutbyggnad ännu saknas 

för aktuella typer av områden. Det är t.ex. ännu för kort tid att dra slutsatser av 

frånvaron av iakttagelser av örnkollisioner vid den befintliga vindkraftsparken vid 

Mönsterås bruk, eftersom det hittills har rapporterats observationer för drygt ett 

halvår, jämfört med den av bolaget bedömda risken om 1-2 dödade örnar per tio år 

för den nu sökta parken. Av den nyligen utkomna rapport 6467 från Naturvårdsver-

ket/Vindval, ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Syntesrapport” 

framgår ett medianvärde på 0,03 dödade rovfåglar per verk och år totalt, men 

undersökningar som gjorts i områden med högre tätheter av rovfåglar än genom-

snittligt pekar på ett motsvarande värde på 0,07. Det senare skulle här motsvara 

cirka sju rovfåglar på tio år för tio verk. I Sverige har havsörnar t.o.m. år 2010 ut-

gjort ca 1/3 av antalet belagda vindkraftsdödade rovfåglar. Relevansen av dessa 

värden för aktuell miljö är dock oklar, och domstolen anser det inte vara möjligt att 

nu göra en kvantitativ bedömning av kollisionsrisken. Bedömningen måste därför 

göras med ett kvalitativt sannolikhetsresonemang utifrån vad som är känt om örnar-

nas relativa vanlighet och beteende i det aktuella området.  

Av vad som har anförts i målet drar domstolen slutsatsen att det är tre huvudscena-

rier för havsörnar att uppehålla sig i det anmälda vindparksområdet; närhet till födo-

söksstråk, flygning mellan häckningsplats och födosöksområden eller mellan såd-

ana områden, samt närhet i sig till häckningsplatser. Området ligger däremot inte så 

nära kända fågelflyttstråk att det skulle ha någon stor betydelse.  

I det av bolaget senast inlämnade kartunderlaget med sammanfattade observationer, 

framgår att det planerade vindkraftsområdet korsas av ett mindre födosökstråk eller 

överflygningsstråk i nordväst-sydostlig riktning. Tidigare har motparter under hand-

läggningen framfört att överflygning är trolig mellan Lyckefjärden och ”Sylten” ett 

våtmarksområde längst in i Mönsteråsviken, beläget ca 2 km väster om den plane-

rade vindkraftsparken. Därmed kan sägas att vindkraftsområdet i vart fall inte, ge-

nerellt sett, undviks av havsörnar. 

Det framgår däremot tydligt, redan av de till underinstanserna tidigt inlämnade un-

derlagen, att det går ett frekventerat stråk för havsörnarnas födosök i nord-sydlig 
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riktning utefter Lyckefjärden, på ett avstånd av mindre än en kilometer till närmsta 

föreslagna verk. Om man förmodar att varje vik i hela fjärden söks av vid födosök, 

är avståndet från strand till verken som minst ca 300 m. Frågan här är hur långt i 

sidled från ett huvudstråk som örnarna normalt rör sig, något som inte tydligt besva-

ras i underlagen. Det har ifrågasatts om skogsområdet för vindkraftsparken i sig 

utgör sådan biotop som är lämplig för födosök. Länsstyrelsen påstår att hyggen och 

ungskog kan utgöra områden som havsörn avpatrullerar.  

Det får anses vara fastlagt att häckning av havsörn har förekommit inom ca en kilo-

meter avstånd från vindkraftsparken, i vart fall några av de senaste åren. I målet har 

diskuterats vilken betydelse det har att ett befintligt bo har trillat ned, och huruvida 

ett nytt bo har etablerats någonstans i närheten. Domstolen anser att här måste an-

läggas ett tidsperspektiv med verkens hela livslängd och förekomsten av revir, mer 

än om något bo finns etablerat för tillfället. Det är tydligen här fråga om ett läge där 

havsörnar väljer att etablera bon, om lämpliga boträd finns. Sannolikheten för att 

örnbon kommer att finnas i vindkraftsparkens närhet är därför framgent stor. 

Sannolikheten för att örnar flyger genom vindkraftsparken ökar rimligen om häck-

ning sker i närheten av området. Detta och närheten till frekventa födosökstråk in-

nebär kvalitativt sett en betydligt höjd risk för kollisioner. Underlaget är dock inte 

tillräckligt för att avgöra om riskökningen är så stor att avsiktlighet enligt 4 § 1 st 1 

punkten artskyddsförordningen med säkerhet kan anses föreligga. Eftersom det nu 

finns en vindkraftspark i närheten, med snarlik lokalisering, pågår så att säga ett 

fullskaleförsök. Kunskapsläget kan därför komma att förbättras om några år. 

Är det fråga om väsentlig påverkan på ett fortplantningsområde? 

Här gör parterna vitt skilda bedömningar. Domstolen tar här hjälp av den nyligen 

publicerade rapport 6479 från Naturvårdsverket/Vindval, i vilken det anges att  

”För att minimera riskerna för de svenska örnpopulationerna krävs hänsynstagande 

på lokal nivå i de områden där de häckar och framför allt en översyn av den sam-

lade eventuella påverkan som kan ske i samband med storskalig utbyggnad.” (av 

vindkraften). I rapporten finns listor över arter, som behöver beaktas vid bedömning 

av vindkraftsetableringar. Havsörn finns med, med hänvisning till fågeldirektivets 

lista och till den svenska rödlistan. I rapportens beskrivning av kända havsörnsloka-
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ler anges att för sådana med minst 10 havsörnar framträder Östersjökusten från 

Uppsala län i norr till Kalmar län i söder som mest betydelsefull, det vill säga sam-

ma område som hyser de högsta tätheterna av häckande havsörn även generellt sett. 

Av kartmaterial till rapporten framgår att det är hela kustremsan utefter Kalmar läns 

kust som hyser lokaler med havsörn, och Kråkerum är bland de utpekade lokalerna.  

Av Artdatabankens faktablad framgår att havsörnens starka hemortstrohet innebär 

att en utgångspunkt i förvaltningen måste vara att delbestånden ska vara självbä-

rande. Den medför också att återkoloniseringen av regioner där arten försvunnit går 

långsamt – först när beståndet tätnat tillräckligt i fåglarnas födelsetrakter sker en 

expansion utåt. Beståndet i kärnområdena vid Ostkusten är nu såpass tätt att en stor 

del av de fåglar som föds där väljer att söka sig längre bort för att etablera revir, och 

en fortsatt förtätning och expansion västerut i Sverige kan förväntas. 

I Vindvalsrapporten föreslås ett skyddsavstånd mellan havsörnsbo och vindkraft-

verk på 2-3 km, baserat på förslag från Sveriges Ornitologiska Förening. Vilken 

kalkyl eller bedömningsgrund som ligger bakom detta framgår ej, men att det har 

försiktighetsprincipen som grund. Av rapporten framgår dock också att anpassning 

av skyddszonen kan ske utifrån lokala förhållanden, efter detaljerade studier. Olika 

skyddsavstånd för att minimera risken har föreslagits av parterna i målet. Länssty-

relsen hävdar att 4-5 km behövs och bolaget menar att mindre än 1 km kan vara 

acceptabelt.   

Sammanfattande bedömning 

Sammantaget finner mark- och miljödomstolen att det inte är uppenbart att risken 

för dödande av örnar är så mycket större än vad som kan anses vara normal risk vid 

vindkraftverk i allmänhet, att ett förbud enligt artskyddsförordningen direkt skulle 

föreligga. Det går dock inte heller att kvantitativt eller kvalitativt utifrån nuvarande 

underlag entydigt säga att risken är så liten att artskyddsbestämmelserna med säker-

het inte faller ut. En stor del av den planerade vindkraftsparken ligger inom eller 

mycket nära ett revir för havsörnar, vilket får anses innebära risk för störning under 

uppfödningsperioden för havsörnar. I brist på otvetydiga erfarenheter av havsörnars 

beteenden vid vindkraftverk i aktuell typ av habitat, t.ex. från närbelägen vind-

kraftsetablering, och bristen på enighet om vilka skyddsavstånd som krävs, samt 
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avsaknaden andra skyddsåtgärder än att verken tills vidare inte byggs, menar dom-

stolen att försiktighetsprincipen enligt 2 kap 3 § MB ska tillämpas.  

Intill dess att ett bättre underlag för beslut finns bör de genom rapporten Vindval 

6467 av centrala verk rekommenderade skyddsavstånden på 2-3 km tillämpas. Med 

de uppgifter om avstånd som har angetts mellan planerade vindkraftverk och kon-

staterade boplatser, täcks större delen av parken in redan av det kortare av dessa 

avstånd. Med tanke på att det saknas dispensmöjligheter för exploateringsföretag 

har lagstiftaren visat att det i denna bedömning inte ska göras någon skälighetsav-

vägning gentemot andra intressen. Därför ska den planerade vindkraftsparken tills 

vidare förbjudas med stöd av 4 § artskyddsförordningen och överklagandet sålunda 

ogillas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 15 maj 2012.  

 

 

 

Lena Pettersson   Bruno Bjärnborg 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lena Pettersson, ordförande, och 

tekniska rådet Bruno Bjärnborg.  
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Hur man överklagar – dom i mål som har överklagats till 
mark- och miljödomstolen

Den som vill överklaga mark- och miljö-
domstolens dom ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet 
prövas av Mark- och miljööverdomstolen 
vid Svea hovrätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
Mark- och miljööverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljö-
överdomstolen lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som mark- och miljödomstolen 
har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas av 
högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 

Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och miljö-
överdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande 
av mark- och miljödomstolens namn, da-
tum för domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomsto-
lens dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd 
för att prövningstillstånd ska meddelas, 
samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska 
styrkas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

Till överklagandet ska bifogas lika många ko-
pior av skrivelsen som det finns motparter i 
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt 
antal kopior, framställs de kopior som behövs 
på klagandens bekostnad. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen. 
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