
Tillämpning av bestämmelserna 
om det generella biotopskyddet

2013–2017

RAPPORT 6863 • DECEMBER 2018 



NATURVÅRDSVERKET 

Tillämpning av bestämmelserna 
om det generella biotopskyddet 

2013–2017  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beställningar 
Ordertel: 08-505 933 40 

E-post: natur@cm.se 
Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma 

Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer 
 

Naturvårdsverket 
Tel: 010-698 10 00 Fax: 010-698 16 00 
E-post: registrator@naturvardsverket.se 

Postadress: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Internet: www.naturvardsverket.se 

 
ISBN 978-91-620-6863-9 

ISSN 0282-7298 
 

© Naturvårdsverket 2018 
 

Tryck: Arkitektkopia AB, Bromma 2018 
Omslag: Foto Tore Hagman/Naturfotograferna/IBL bildbyrå 

  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6863 
Tillämpning av bestämmelserna om det generella biotopskyddet 

 
 

 3 

Förord 
Att med jämna mellanrum följa upp och utvärdera hur olika bestämmelser och 
regler tillämpas är en viktig del i en kunskapsbaserad miljöförvaltning, inte minst 
för att säkerställa att regelverk faktiskt bidrar till miljönytta så som det var tänkt 
när reglerna en gång infördes. När nya regler införs, eller när regler ändras, är det 
särskilt viktigt att genomföra dessa uppföljningar och utvärderingar.  
 
I den här rapporten redovisar vi en analys över hur miljöbalkens bestämmelser om 
det så kallade generella biotopskyddet tillämpades vid landets länsstyrelser mellan 
åren 2013–2017. Det generella biotopskyddet innebär att ett antal lätt igenkännbara 
områden av ett visst slag, med egenskaper som är värdefulla för hotade växt- eller 
djurarter eller som annars är särskilt skyddsvärda, är skyddade som 
biotopskyddsområden och att inga åtgärder som kan skada naturmiljön får vidtas 
där. Ett exempel är stenmurar belägna i jordbruksmark som utgör en viktig 
livsmiljö för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter, däribland 
pollinerande insekter. Trots att dessa områden är skyddade kan länsstyrelserna 
under vissa förutsättningar besluta att åtgärder som riskerar att skada områdenas 
naturvärden ändå får genomföras – det är dessa beslut om dispens från det 
generella biotopskyddet som analyseras i denna rapport. 
 
Analysen är särskilt angelägen mot bakgrund av den regelförändring som 
genomfördes 2014 som innebar att åtgärder som bidrar till att utveckla eller 
bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark kunde vara ett skäl till dispens från 
biotopskyddet. 
 
Projektet har genomförts i samarbete mellan Landskapsenheten, 
Naturhänsynsenheten och Samhällsekonomienheten vid Naturvårdsverket. 
Huvudförfattare har varit Helena Bloom och Annie Svensson, även Lisa Björk, 
Thomas Pettersson och Fredrik Granath har bidragit i arbetet. Kontaktperson vid 
Naturvårdsverket är Thomas Pettersson. 
 
Datasetet som byggdes upp för analysen är tillgängligt via Naturvårdsverkets 
öppna rapportarkiv (DiVA). 
 
 
Stockholm 13 december 2018 
 
Claes Svedlindh 
Chef Naturavdelningen 
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Sammanfattning 
Antalet dispenser från det generella biotopskyddet har ökat för varje år 2013–2017. 
Totalt ökade antalet beviljade eller delvis beviljade dispensansökningar från 318 
stycken 2013 till 509 stycken 2017, en ökning motsvarande 60%. Biotoptypen 
alléer står för en stor del av ökningen. Säkerhet, ny bebyggelse och trafiklösning är 
de vanligaste skälen till att dispens lämnas. Om dispenser som avser biotoptypen 
alléer exkluderas är jordbruk det vanligaste skälet till att dispens ges. 
 
I september 2014 trädde en lagändring ikraft som innebar att åtgärder som 
underlättar för jordbruket kan utgöra särskilt skäl för dispens från det generella 
biotopskyddet. Antalet beviljade och delvis beviljade beslut med jordbruk som 
särskilt skäl (exklusive alléer) ökade kraftigt i och med lagändringen, för att sedan 
avta över tid. Trots nedgången efter år 2015 ligger antalet beslut med jordbruk som 
särskilt skäl på en högre nivå efter lagändringen jämfört med innan. 
 
Beviljandegraden för dispensansökningar är hög, liksom andelen beslut som är 
förenade med krav på kompensationsåtgärder. Trots att ekologisk kompensation 
tillämpas i hög utsträckning bedöms biotopförlust ske i cirka hälften av fallen. 
     
Denna rapport baseras på en statistisk sammanställning av länsstyrelsernas beslut 
om dispens 2013–2017 och är geografiskt uppdelad i två delar, första delen 
avhandlar hela Sverige generellt och andra delen tittar specifikt på Kalmar, Västra 
Götalands, och Skåne län som står för flest beslut under femårsperioden. Det är 
stor variation i vilka biotoper som berörs och vilka särskilda skäl som motiverar en 
åtgärd i olika län. 
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Inledning och syfte 
Syftet med rapporten är att få en bild av tillämpningen av bestämmelserna om det 
generella biotopskyddet för åren 2013–2017 samt vilken påverkan lagändringen 
som trädde i kraft 2014 har haft på dispensgivningen. 
 
Bakgrunden är dels Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att kartlägga och 
föreslå insatser för vilda pollinatörer1, dels Naturvårdsverkets ansvar för central 
tillsynsvägledning. 
 
Rapporten utgör en sammanställning av data vilket innebär att rapporten inte 
analyserar resultaten i termer av bakomliggande orsaker, trender eller andra 
liknande frågeställningar. 
 
Frågeställningar 
Följande frågeställningar har legat till grund för datasammanställning och analys. 
Hur ser tillämpningen ut, nationellt och i olika län, avseende: 

- antal dispensbeslut? 
- särskilda skäl för beslut? 
- berörd biotop? 
- ekologisk kompensation och biotopförlust? 
- lagändringen som infördes september 2014 om att jordbruk kan vara ett 

särskilt skäl för dispens (7 kap 11 b § miljöbalken)? 

                                                      
1 Se regleringsbrev för Naturvårdsverket avseende 2018 
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Bakgrund 
Småbiotoper i landskapet fyller en viktig ekologisk funktion för att bevara den 
biologiska mångfalden. Dels för att de är viktiga livsmiljöer för växter och djur, 
dels för att de fungerar som spridningskorridorer och tillflyktsplatser för många 
växter och djur. Den här typen av ekologisk infrastruktur är viktig för flera 
ekosystemtjänster, däribland pollinering. De två främsta hoten mot småbiotoper är 
exploatering i naturmiljöer och igenväxning av det öppna landskapet. Utöver det 
ekologiska värdet så hyser många småbiotoper dessutom ett kulturellt värde som är 
önskvärt att bevara.2 
 
Biotopskyddet bidrar till att bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer, och 
därigenom till att uppnå flera av de nationella miljökvalitetsmålen samt FN-
konventionen om biologisk mångfald. 
 
Det finns två typer av biotopskydd i det svenska regelverket. Ett generellt skydd för 
biotoper i hela landet (s.k. generellt biotopskydd3) och ett specifikt skydd för 
biotoper eller biotopområden som länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller kommun får 
besluta om i det enskilda fallet.4 
 
Denna rapport behandlar endast det generella biotopskyddet, som innefattar 
följande biotoptyper5: 

- Allé 
- Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 
- Odlingsröse i jordbruksmark 
- Pilevall 
- Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
- Stenmur i jordbruksmark 
- Åkerholme 

 
Dispens från förbudet att skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde kan sökas 
hos länsstyrelsen. När beslut fattats skickas kopia till Naturvårdsverket för 
kännedom.6 Denna skyldighet gäller alla beslut inklusive avslagsbeslut, men såvitt 
Naturvårdsverket erfar får vi inte in alla avslagsbeslut från vissa länsstyrelser, 
varför vi saknar den fullständiga bilden av antalet ärenden hos länsstyrelserna. 
Naturvårdsverkets bedömning är dock att de flesta länsstyrelser skickar en kopia 
till Naturvårdsverket även om beslutet är ett avslag. 

                                                      
2 Översyn av det generella biotopskyddet, Jordbruksverkets rapport 2013:10 
3 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
4 6-7 a §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
5 För en närmare beskrivning se bilaga 1 i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 
6 28 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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I syfte att bevara den biologiska mångfalden men samtidigt förbättra möjligheterna 
att driva ett varaktigt jordbruk, föreslog regeringen i propositionen En svensk 
strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster7 en ändring av regelverket. I 
propositionen föreslogs att dispens skulle kunna ges från det generella 
biotopskyddet för åtgärder som underlättar eller bibehåller ett aktivt brukande av 
jordbruksmark, så länge biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. 
Propositionen antogs och lagändringen trädde i kraft den 1 september 2014.8  
 
Aktuella lagrum: 
7 kap. 11 § miljöbalken: "Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns 
särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet." 
 
7 kap. 26 § miljöbalken: ”Dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9-11, 18 a- 
18 e, 20 och 22 §§ från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av 
detta kapitel får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens 
syfte.” 
 
7 kap. 11 b § miljöbalken: "När en fråga om dispens (…) avser att (…) vidta en 
åtgärd som underlättar för jordbruket, ska det anses finnas särskilda skäl för 
dispens om  
1. åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av 
jordbruksmark, och 
 2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses..." (2014:889). 
 
16 kap. 9 § miljöbalken: "...dispens får förenas med skyldighet att utföra eller 
bekosta... särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna intressen 
som verksamheten medför." 

                                                      
7 Proposition 2013/14:141 
8 Lag om ändring i miljöbalken SFS 2014:889 
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Metod och definitioner 
För att undersöka tillämpningen av bestämmelserna om biotopskyddet har samtliga 
beslut gällande prövning av dispens som inkommit till Naturvårdsverket under 
perioden 2013–2017 sammanställts. Sammanställningen omfattar endast de beslut 
om dispens, inklusive nekad dispens, som inkommit till Naturvårdsverket. 
Förelägganden och avvisanden omfattas inte av studien. Som nämnts ovan finns en 
viss osäkerhet om i vilken grad länsstyrelser delar beslut med Naturvårdsverket då 
dispens inte givits. Denna osäkerhet påverkar den sammanställda statistiken, 
exempelvis med avseende på antal ärenden och beviljandegrad. Efter dialog med 
flera länsstyrelser gör Naturvårdsverket bedömningen att de allra flesta 
länsstyrelserna ändå delger Naturvårdsverket alla sina beslut. Läsaren bör känna till 
denna förutsättning. 
 
Studien innehåller analys av; antal beslut, vilken typ av biotop som berörs, om 
kompensation krävts, grad av biotopförlust och vilka särskilda skäl som bedömts 
finnas för dispens. 
 
Insamlade data har analyserats i Excel. Databasen är tillgänglig som en bilaga till 
denna rapport via Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv (DiVA), dels för att 
rapportens resultat ska kunna kontrolleras, men också för att uppmuntra ytterligare 
fördjupade analyser av datamaterialet. I datamaterialet ingår även parametern 
’biotopens läge’, som inte används i föreliggande analys. Metodbeskrivning för 
’biotopens läge’ finns tillgänglig på samma plats som databasen.    
 
Eftersom ett av syftena med rapporten är att undersöka hur tillämpningen 
påverkades av regeländringen behövde vi sätta en tidsgräns för vad som definieras 
som före respektive efter regeländringen. Ett naturligt val hade varit att sätta 
gränsen vid datumet (1 september 2014) för regeländringen. Det visade sig dock 
vara svårt att jämföra förändringen över tid om den uppdelningen gjordes, bland 
annat eftersom många ansökningar som kommit in till länsstyrelserna före 
lagändringen inte avgjordes förrän efter att den nya lagen trätt i kraft. På samma 
sätt skickades många ansökningar in till länsstyrelserna i samband med 
lagändringen 2014 men beslutades inte förrän år 2015. Vid tolkning av statistiken 
har därför 2013–2014 bedömts som år före lagändringen och 2015–2017 som år 
efter lagändringen. Före och efter lagändring är inte begrepp som förekommer i 
diagram och tabeller utan redovisningen sker årsvis. 
 
Definitioner 
Nedan följer förklaringar av de kategorier som sammanställd data klassificerats 
utifrån. 
 
Dispens 
Kategoriseras utifrån länsstyrelsens beslut angående ansökan om dispens.  
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Klassificeringar:  

- Beviljad 
- Avslag 
- Delvis beviljad  

Beviljad innebär att hela den sökta åtgärden har beviljats. Avslag innebär att hela 
den sökta åtgärden har fått avslag. Delvis beviljad innebär att delar av den sökta 
åtgärden har beviljats medan resterande del har fått avslag.  
 
Notera att om inget annat anges syftar dispensbeslut på beslut per enskild biotoptyp 
och inte per ärende. Detta då ett ärende kan innehålla ansökan om dispens för 
åtgärder på flera olika biotoptyper.  
 
Kompensation 
Kategorin kompensation innebär huruvida beviljad och delvis beviljad dispens är 
förenad med skyldighet om ekologisk kompensation.  
 
Klassificeringar:  

- Kompensation 
- Ej kompensation 
- Uppgift saknas.  

 
Det skall framgå av beslutet att den sökande åläggs skyldighet att kompensera för 
den sökta åtgärden för att det skall klassificeras som kompensation. 
Kompensationsåtgärden har utlästs från beslutet, som tillhörande villkor alternativt 
i själva ansökan i de fall då länsstyrelsen angett att åtgärden får utföras i enlighet 
med ansökan. Kompensationsåtgärdens effekt har inte bedömts i den här kategorin. 
Skyldighet att utföra kompensation har bedömts som Kompensation och när 
skyldighet saknas har det bedömts som Ej kompensation.  
 
Klassificeringen Uppgift saknas har använts när det inte har framgått tydligt i 
länsstyrelsens beslut om dispensen är förenad med krav på kompensation eller när 
kompensationsåtgärden återfinns i ett annat beslut eller dokument, exempelvis 
regional vägplan, som inte funnits tillgängligt. Ej kompensation har angetts i de fall 
sökanden själv har föreslagit kompensationsåtgärd men där länsstyrelsen varken 
underkänt eller bekräftat förslaget.  
 
För beslut som innehåller flera biotoptyper har kompensationsåtgärderna bedömts 
individuellt per biotoptyp. Det har då bedömts huruvida kompensationen kan 
kopplas till varje biotoptyp. Exempel: En ansökan innehåller de två biotoptyperna 
stenmur samt småvatten och våtmark. Det framgår att kompensationsåtgärden/-
erna kopplas till enbart stenmuren i det avseendet att kompensationen handlar om 
stenar och inga åtgärder som berör vatten nämns. I sådana fall har den berörda 
biotopen angetts med Kompensation medan den biotop som ej berörs av direkt 
kopplad kompensation har angetts med Ej kompensation. Undantaget är de fall när 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6863 
Tillämpning av bestämmelserna om det generella biotopskyddet 

 
 

 11 

länsstyrelsen uttryckt att en och samma kompensationsåtgärd är tänkt att 
kompensera för flera biotoptyper. Då har biotoptyperna klassificerats med 
Kompensation. 
 
Biotopförlust 
Biotopförlust är kopplat till kategorin om kompensation. Utifrån kompensationens 
kvantitativa omfattning har en bedömning gjorts av huruvida beviljade och delvis 
beviljade dispenser resulterat i en förlust av biotopen, eller om kompensationen 
innebär att biotopen som typ återetableras.  
 
Klassificeringar:   

- Förlust 
- Ej förlust 
- Uppgift saknas  

 
När en biotoptyp beviljats eller delvis beviljats dispens och beslutet inte har 
förenats med krav på kompensationsåtgärd har det klassificerats som Förlust. Ej 
förlust har angetts där kompensationsåtgärden avser upprättande eller återställande 
av likvärdig biotoptyp till 50% eller mer. Exempel: dispens beviljas för att ta bort 
100 meter stenmur och förenas med kompensation om att återuppbygga 50–100 
meter stenmur. Om kompensationen understiger 50% har det klassificerats som 
Förlust.  
 
När dispens beviljats för påverkan av hela eller delar av biotopen men 
kompensationsåtgärden inte motsvarar den aktuella biotoptypen anges förlust. 
Exempel: när en borttagen stenmur kompenseras med ett odlingsröse eller då ett 
borttaget småvatten kompenseras med en odlingsfri zon, med undantag för stenmur 
som kompenseras med ett långsträckt odlingsröse. Förlust har även angetts då 
kompensationen avser reparation av annan biotop eller kvarvarande delar av 
biotopen som ansökan gäller. Det gäller inte framröjning av igenväxt dike eller 
igenväxt stenmur, dessa fall angavs som Kompensation och Ej förlust. För åren 
2015 och 2016 angavs Förlust vid den typen av kompensation men efter nya 
överväganden ändrades tillvägagångssättet för resterande år, dvs. 2013, 2014 och 
2017 och åtgärden klassificerades som Ej förlust. Uppskattningsvis rör det sig om 
maximalt 10–15 ärenden under 2015–2016 som bedömts annorlunda.  
 
När biotopförlust har klassificerats har det gjorts utifrån kvantitet och inte kvalitet. 
Om längd eller mängd biotop tagits bort utan krav på kompensationsåtgärd så är 
det en förlust i kvantitet. Reparation av annan eller kvarvarande biotop är en 
kvalitativ förbättring av redan existerande biotop och har därmed inte bedömts 
kompensera kvantitativt för exempelvis de meter stenmur eller småvatten som har 
försvunnit. Inte heller har kompensationsåtgärdens kvalitet med avseende på 
miljönytta bedömts. En biotop som kompenserats kvantitativt och klassificerats 
som Ej förlust kan trots det ha minskat i miljönytta, exempelvis på grund av ändrad 
placering. 
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I de fall där den sökande getts möjlighet att välja mellan två kompensationsåtgärder 
har ”minsta motståndets lag” ansetts gälla och biotopförlust klassificerats därefter. 
Exempel: Borttagande av stenmur beviljas och sökanden åläggs att kompensera 
med antingen stenmur eller odlingsröse. Den sökande kommer sannolikt 
kompensera med ett röse eftersom det kräver mindre resurser i form av tid, plats, 
arbete och pengar och har därmed klassificerats som Förlust. 
 
Kategorin Förlust bör tolkas med viss försiktighet då alla biotoper har behandlats 
likvärdigt och ingen hänsyn har tagits till biotopens ursprungliga naturvärde. 
Viktigt att ha i åtanke är att inte heller tidsperspektivet har beaktats, och att det kan 
ta olika lång tid för biotoperna att etablera ett motsvarande naturvärde. Exempelvis 
kan det ta många år innan en återplanterad ek i en allé hyser samma naturvärde 
som det ursprungliga trädet.    
 
Notera att återplantering av alléträd har klassificerats som Ej förlust trots att det 
kan ta många år innan biotopen återfått ett högt naturvärde. Skälet till det var dels 
att göra åtskillnad på när återplantering sker och inte sker, dels markera att 
möjligheten för biotopen att återetableras kvarstår, om än i ett längre 
tidsperspektiv. 
 
Lagrum 
Avser det lagrum som länsstyrelsen refererat till vid bedömning av om särskilda 
skäl föreligger för dispens.  
Klassificeringar: 

- 7:11 MB (avser alla skäl) 
- 7:11b (avser enbart jordbruk) 

 
7:11 MB (7 kap 11 § MB) omfattar alla särskilda skäl, inklusive jordbruk före 
september 2014. Lagrum 7:11b (7 kap 11 b § MB) avser enbart jordbruk och 
infördes den 1 september 2014. Även efter lagändringen kan jordbruk motiveras 
med 7:11 MB (7 kap 11 § MB). Dispensbesluten är uppbyggda på olika sätt varför 
referens för tillämpat lagrum har återfunnits i olika delar av besluten. 
 
Särskilda skäl 
Avser det särskilda skäl utifrån vilken länsstyrelserna har bedömt ansökan och 
motiverat sitt beslut utifrån. Länsstyrelsen och sökande kan hänvisa till flera 
särskilda skäl men i länsstyrelsens motivering går det ofta att utläsa det skäl som 
vägt tyngst.  
 
Klassificeringar: 

- Bebyggelse: uppförande av byggnader såsom bostäder, industrier, skolor 
och parkeringshus. Innefattar även sportanläggningar såsom fotbollsplan 
och travbana. Gäller både inom och utom detaljplanelagt område. 
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- Trafiklösning: förändring och utbyggnad av väg- och järnvägsnätet. 
Innefattar allmänna och privata trafiklösningar såsom vägar, infarter till 
fastigheter, parkeringsytor samt gång- och cykelvägar. I den här kategorin 
återfinns också trafiklösningar för att förflytta jordbruksmaskiner eller 
betesdjur mellan fastigheter, på privat eller allmän väg (om inte åtgärden 
motiverats med jordbruk som särskilt skäl). 

- El/VA/fiber/telefoni: dragning av ledningar för el (ej järnvägsledningar), 
vatten och avlopp, telefoni samt fiber. Inkluderar även vindkraftverk och 
telemaster. 

- Jordbruk: möjliggöra rationellt brukande av jordbruks- eller betesmark 
eller för utveckling och bibehållande av jordbruksverksamhet.  

- Säkerhet: risk för skada på person, trafikant, egendom eller byggnader. 
- Natur- och kulturvärden: Påverkan på biotop i avseende att bevara 

biotopen på lång sikt, bibehålla kulturella värden i landskapet, skapa ny 
biotop som gynnar miljö- och naturvärden (exempelvis våtmark) eller för 
att undvika smittspridning (t.ex. almsjuka). Inkluderar även ett fåtal beslut 
i avsikt att gynna friluftsliv och rekreation, däribland grusbelagda 
promenadstråk och hästridningsrutter. 
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Resultat och analys 
Hela Sverige 
Antalet beslut 
I tabell 1 nedan visas antalet dispensbeslut både som antalet ärenden och antalet 
biotoptyper. Det här är enda gången i rapporten som antalet ärenden redovisas. I 
fortsättningen kommer antalet dispensbeslut hänvisa till antalet biotoptyper som 
varit föremål för dispens. Ärenden som innehöll fler än en biotoptyp har alltså 
delats upp och hanterats som olika beslut.  
 
Det har varit en kontinuerlig ökning av dispensansökningar för varje år både med 
avseende på antalet ärenden och antalet biotoptyper. Den största ökningen skedde 
mellan år 2013 och 2014. Däremot, om beslut som berör alléer exkluderas från 
datasetet, ändras bilden. Då stagnerar ökningen efter 2015 och antalet beslut 
minskar. Detsamma gäller när endast beslut med jordbruk som särskilt skäl 
studeras. Dock är antalet beslut efter 2015 fortsatt högre än före lagändringen. 
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Tabell 1. Antalet ärenden, antal biotoptyper, antal biotoptyper exklusive allé, antal 
biotoptyper med jordbruk som särskilt skäl, samt endast alléer, som beviljats, delvis 
beviljats eller fått avslag per år.   
År 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 
Ärenden             
Beviljad 310 388 405 433 462 1998 
Delvis beviljad 8 41 55 40 47 191 
Avslag 28 26 35 56 46 191 
Totalt Ärenden 346 455 495 529 555 2380 
Biotoptyper             
Beviljad  343 439 471 482 512 2247 
Delvis beviljad 8 43 62 44 52 209 
Avslag 28 30 42 73 60 233 
Totalt Biotoptyper 379 512 575 599 624 2689 
Biotoptyper, exkl. 
allé             
Beviljad  226 259 266 246 246 1243 
Delvis beviljad 3 32 46 34 34 149 
Avslag 26 26 34 65 55 206 
Totalt exkl. allé 255 317 346 345 335 1598 
Biotoptyper, 
jordbruk             
Beviljad  39 61 94 59 55 308 
Delvis beviljad 2 23 46 31 31 133 
Avslag 16 15 22 53 47 153 
Totalt jordbruk 57 99 162 143 133 594 
Biotoptyper, endast 
alléer       
Beviljad 117 180 205 236 266 1004 
Delvis beviljad 5 11 16 10 18 60 
Avslag 2 4 4 8 5 27 
Totalt, endast alléer 124 195 229 254 289 1091 

 
I analysen har alléer vid ett flertal tillfällen exkluderats i de statistiska 
redovisningarna. När så gjorts, noteras det i figur- eller tabelltexten. Anledningen 
är att alléer har en egen markant trend som skiljer sig från övriga biotoper. 
Utvecklingen kan ses i figur 1 som visar en generell ökning av antal ärenden och 
biotoptyper för varje år förutom antalet biotoptyper inom jordbruk som hade en 
svag avmattning efter 2015. 
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Figur 1. Utveckling av dispensbeslut (beviljad, delvis beviljad och ej beviljad) avseende 
antal ärenden och biotoptyper per år. 
 
Lagrum 
Från och med 2015 minskade antalet beslut om jordbruk som motiverats med stöd 
av 7 kap. 11 § miljöbalken, till förmån för den nya bestämmelsen i 7 kap. 11 b § 
miljöbalken, se figur 2.  
 

Figur 2. Antal dispensbeslut (beviljade, delvis beviljade och avslag) av biotoptyper med 
jordbruk som särskilt skäl, uppdelat efter lagrum, 7 kap. 11 § miljöbalken respektive 7 kap. 
11 b § miljöbalken, samt när bägge lagrummen hänvisats till samtidigt. Samtliga beslut 
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exklusive allé, (7 beslut) ingår. Data uppdelat på beviljade, delvis beviljade och avslag, 
finns i tabell 1 i bilaga 1. 
 
Särskilda skäl 
Som framgår av figur 3 är säkerhet ett av de mest förekommande särskilda skälen 
för beviljande av dispens. Det beror på de många beviljade dispenserna för alléer, 
eftersom alléer ofta finns intill vägar där det kan finnas risk för till exempel 
nedfallande grenar.  Trafiklösning och ny bebyggelse är också vanliga särskilda 
skäl vid beviljande. I figur 4 nedan har dispenser som berör alléer exkluderats. Då 
blir jordbruk det klart vanligaste särskilda skälet för beviljande av dispens, följt av 
trafiklösning och ny bebyggelse. Antalet och andelen beviljade beslut med 
jordbruk som särskilt skäl ligger efter lagändringen på en högre nivå än före.  
 

 
År 2013 2014 2015 2016 2017 
Andel jordbruk  12%  18%  26%  17%  15% 

Figur 3 med tillhörande tabell. Diagrammet visar de särskilda skäl som länsstyrelserna har 
angett vid beviljade och delvis beviljade dispenser.  Exkluderat ur diagrammet är 
klassificeringarna Uppgift saknas (9 beslut), sandtäkt (2) och olämplig placering (4). 
Tillhörande tabell visar andelen beslut (beviljad och delvis beviljad) som motiverats med 
jordbruk som särskilt skäl. 
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År 2013 2014 2015 2016 2017 
Andel jordbruk   17%   29%   43%  32%   31% 

Figur 4 med tillhörande tabell. Diagrammet visar de särskilda skäl som länsstyrelsen har 
angett vid beviljade och delvis beviljade beslut. Dispenser som rör alléer redovisas ej. 
Exkluderat ur diagrammet är grunderna uppgift saknas (9 ärenden), sandtäkt (2) och 
olämplig placering (4). Tillhörande tabell visar andelen beslut som motiverats med 
jordbruk som särskilt skäl, när alléer har exkluderats. 
 
Biotoper 
Som diskuterats tidigare i analysen, och som framgår av figur 5, är alléer den 
biotop där flest dispenser har beviljats eller delvis beviljats. Över femårsperioden 
ses också en stadigt ökande trend för alléer. De andra biotoperna har en mer stabil 
utveckling över tid förutom småvatten och våtmarker där det syns en nedåtgående 
tendens de två sista åren.  
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Figur 5. Beviljade och delvis beviljade dispenser per biotop och år. Biotoperna källa (1 
beslut) och pilevall (5) har exkluderats. 
 
Utvecklingen av biotoperna i landskapet till följd av lagändringen återges i figur 6 
fram. Perioden efter lagändringen, 2015–2017, syns en ökning av antalet beviljade 
och delvis beviljade dispenser, Stenmur är den biotop som kontinuerligt över åren 
beviljas flest dispenser med jordbruk som särskilt skäl. Även för odlingsrösen och 
åkerholmar har dispens beviljats i större utsträckning från 2015 och framåt. 
Intressant att nämna är att småvatten och våtmarker hade en kraftig nedgång i 
antalet beviljade och delvis beviljade dispenser efter 2015. År 2017 är antalet till 
och med lägre än det var 2013. 
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Figur 6. Beviljade och delvis beviljade dispenser med jordbruk som särskilt skäl. 
Biotoperna allé (7 beslut), källa (1) och pilevall (5) har exkluderats. 
 
Som ett komplement till figur 6 och för att se hur jordbruk som särskilt skäl 
påverkar landskapet i förhållande till resterande särskilda skäl, redovisas figur 7. 
Bortsett från småvatten och våtmark så är andelen beviljade och delvis beviljade 
dispenser med jordbruk som särskilt skäl högre för samtliga biotoper efter 
lagändringen 2015 än före. 

 

 
Figur 7. Andel beviljade och delvis beviljade dispenser med jordbruk som särskilt skäl i 
förhållande till övriga särskilda skäl. Underliggande data visas i tabell 2 i bilaga 1.  
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Kompensationsåtgärd och biotopförlust 
När alléer exkluderats från datasetet framgår det att nästan 50% av de dispenser 
som beviljats eller delvis beviljats ledde till biotopförlust (se tabell 3 i bilaga 1 och 
tillhörande tabell till figur 8). Andelen är stabil över tidsperioden. Vid analys av de 
dispenser som beviljats eller delvis beviljats med jordbruk som särskilt skäl visar 
den tillhörande tabellen till figur 8 att andelen biotopförlust är väsentligt högre 
jämfört med samtliga särskilda skäl men visar en tendens att minska i och med 
lagändringen 2015.  
 

 
År 2013 2014 2015 2016 2017 
Total biotopförlust 46% 49% 46% 49% 47% 
Total kompensation 70% 68% 71% 78% 76% 
Total förlust jordbruksskäl 70% 73% 56% 66% 64% 

Figur 8 med tillhörande tabell. Diagrammet visar antalet beviljade och delvis beviljade 
dispenser och huruvida de ålagts med kompensationsåtgärd eller ej samt om dispensen har 
resulterat i en biotopförlust eller ej. Dispenser som berör alléer är exkluderade liksom sju 
dispensbeslut där det var svårt att utläsa om dispensen ålagts med kompensationsåtgärd 
eller ej. Tillhörande tabell redovisar andelen dispenser som resulterat i biotopförlust (total 
biotopförlust), hur stor andel av besluten som förenats med krav på kompensation (total 
kompensation) samt hur stor andel av besluten med jordbruk som särskilt skäl, som har lett 
till biotopförlust (total förlust jordbruksskäl). Exempel på kombinationen ej kompensation-
ej förlust kan vara anläggande av våtmark, där inga kompensationskrav ställs, på en plats 
där det sedan tidigare finns t.ex. ett dike. 
 
Småvatten och våtmarker är en vanligt förekommande biotop i dispensbesluten 
som i låg utsträckning är förenad med kompensationsåtgärd.9 Endast hälften av alla 

                                                      
9 Se tabell 3 i bilaga 1 

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017

An
ta

l b
es

lu
t

Kompensation och biotopförlust för beviljade och 
delvis beviljade dispenser

ej kompensation-förlust

kompensation-förlust

kompensation-ej förlust

ej kompensation-ej förlust

kompensation-uppg saknas



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6863 
Tillämpning av bestämmelserna om det generella biotopskyddet 

 
 

 22 

beviljade och delvis beviljade beslut för småvatten och våtmarker hade krav på 
kompensationsåtgärd. Detta kan jämföras med stenmur och odlingsröse som 
kompenserades för i cirka 90% respektive 70–90 % av fallen. Här skall poängteras 
att stenmurar och odlingsrösen är enklare att kompensera för genom att använda 
stenarna för att skapa ett röse på en annan plats. Många av de beslut gällande 
småvatten och våtmarker som faktiskt är ålagda med krav på kompensation berör 
ofta anläggande av våtmark där våtmarken i sig kompenserar för ingrepp i dike. 
Hur situationen ser ut avseende kompensation och biotopförlust för de vanligaste 
särskilda skäl för intrång i småvatten och våtmarker 2013–2017 visas i tabell 2. 
Jordbruk och trafiklösning är de särskilda skäl som oftast resulterar i förlust av 
småvatten och våtmark, då framförallt diken. 
 
Tabell 2. Data avser endast biotopen småvatten och våtmarker. Tabellen visar (i) antalet 
dispensbeslut, (ii) antal dispensbeslut som inte förenades med kompensationskrav och (iii) 
antal fall där biotopen småvatten och våtmarker går förlorad i och med åtgärden, oavsett 
kompensation eller ej. Jordbruk, natur- och kulturvärden samt trafiklösning är de vanligaste 
särskilda skälen för aktuell biotop. Statistiken avser hela tidperioden. 

Särskilt skäl Antal beslut Ej kompensation Förlust 

Jordbruk 138 97 109 

Natur- och kulturvärden 117 32 11 

Trafiklösning 110 79 81 

 
Det är relativt vanligt att biotopsförlust sker trots att kompensation tillämpas.  
För samtliga särskilda skäl ligger biotopförlusten på 19–22% trots kompensation. 
För enbart jordbruk som särskilt skäl är biotopförlusten 40–61% trots 
kompensation.10 Detta indikerar att många kompensationsåtgärder inte motsvarar 
den ursprungliga biotopens bevarandevärde baserat på det kvantitativa 
tillvägagångssättet som använts i analysen.11 
  

Kalmar, Skåne och Västra Götalands län 
Västra Götaland, Skåne och Kalmar är de län som behandlade flest 
dispensansökningar under perioden 2013–2017. Av det skälet har dessa län valts ut 
för att analyseras mer ingående. Som går att utläsa av tabell 3 stod Västra 
Götalands län för nästan en femtedel av antalet beviljade eller delvis beviljade 
beslut under den aktuella tidsperioden.  
 

                                                      
10 Se tabell 3 i bilaga 1 
11 Se text om biotopförlust under Metod och definitioner 
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Figur 9. Fördelning mellan län avseende antalet dispensbeslut under perioden 2013–2017. 
 
Tabell 3. Andelen beviljade och delvis beviljade dispenser per biotoptyp för de tre 
länsstyrelserna i landet som fattat flest dispensbeslut under 2013–2017. Tabellen visar 
respektive läns andel av totala antalet dispenser (totalt beviljad & delvis beviljad), länens 
andel av totala antalet dispenser med alléer exkluderat (totalt utan allé) samt länets totala 
antal dispenser med jordbruk som särskilt skäl och alléer exkluderat (jordbruksskäl utom 
allé). 

Länsstyrelse Kalmar Skåne Västra Götaland 
Totalt beviljad & delvis 
beviljad   13%   12% 17% 
Totalt utan allé   21%   16% 20% 
Jordbruksskäl utom allé   47%   9% 6% 
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Om förhållandet mellan länen studeras med avseende på dispenser som beviljats 
och delvis beviljats med jordbruk som särskilt skäl, alléer exkluderat, står Västra 
Götaland för endast 6% av antalet dispensbeslut. Istället står Kalmar län för nästan 
hälften av alla beviljade beslut. Hallands län (38 beslut) och Jönköpings län (42 
beslut) har utfärdat lika många eller fler beslut som Västra Götalands län (38 
beslut). 
 

 
Figur 10. Fördelning mellan län avseende antalet dispensbeslut med jordbruk som särskilt 
skäl under perioden 2013–2017. Alléer är exkluderade. Västmanlands, Västernorrlands och 
Norrbottens län har inte haft några dispenser med jordbruk som särskilt skäl under 
tidsperioden. 
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Kalmar 
Kalmar län står för 13% av totala antalet beslut i landet under perioden 2013–2017, 
vilket motsvarar 362 beslut. Som framgår av figur 9 och 10 så sticker Kalmar län 
inte bara ut på grund av mängden dispensbeslut utan även för att det är det länet 
med flest delvis beviljade dispenser, 93 stycken, vilket motsvarar 28% av Kalmar 
läns beviljade och delvis beviljade dispenser. 
 

 
Figur 11. Antal beslut per år i Kalmar län från 2013–2017, uppdelat på avslag, delvis 
beviljad och beviljad, totalt 362 beslut. 
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Figur 12. Särskilt skäl för beviljade och delvis beviljade dispenser i Kalmar län. Exkluderat 
alléer. Natur- och kulturvärden motsvarar 1 beslut under 2016 och säkerhetsskäl 1 beslut 
för 2016 och dessa två punkter överlappar varandra. 
 
Antalet dispenser i Kalmar län med jordbruk som särskilt skäl är under perioden 
232, varav beviljade eller delvis beviljade är 206 beslut och motsvarar 62% av 
totala antalet beviljade och delvis beviljade dispenser i länet. Som framgår av figur 
12 så ökade antalet dispenser kraftigt efter 2013 och nådde en topp under 2015 för 
att sedan minska. Under 2017 var antalet nästan nere på 2013 år.
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Figur 13. Antal beviljade och delvis beviljade dispenser per biotop i Kalmar.   
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Figur 14 med tillhörande tabell. Diagrammet visar antalet beviljade och delvis beviljade 
dispenser som ålagts kompensationsåtgärd eller ej, samt huruvida dispensen har inneburit 
en biotopförlust eller ej. Tillhörande tabell redovisar total andel biotopförlust 
(Biotopförlust), andelen beslut som förenats med kompensation (Kompensation) samt hur 
stor andel av kompenserade dispenser som lett till biotopförlust (Förlust vid kompensation). 
Beslut som rör alléer samt 4 beslut där uppgift saknas är exkluderade.  
 
Skåne 
Skåne län står för 14% av totala antalet beslut i landet under perioden 2013–2017. 
Det motsvarar 366 beslut varav 75 inneburit avslag. Som framgår av figur 9 och 10 
är Skåne det län i landet som beslutat om flest avslag då de står för 32% av alla 
avslag under den aktuella tidsperioden.12 
 

                                                      
12 Notera text om datainsamling avseende avslagsbeslut i avsnittet metod och definitioner 
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År 2013 2014 2015 2016 2017 
Biotopförlust 63% 76% 51% 51% 40% 
Kompensation 74% 68% 86% 81% 91% 
Förlust vid 
kompensation 50% 62% 44% 39% 35% 
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Figur 15. Antal dispensbeslut per år för Skåne län uppdelat på avslag, delvis beviljad och 
beviljad.  
 
Jordbruk som särskilt skäl i Skåne län (figur 16) har ökat stadigt under hela 
tidsperioden och saknar den pik efter regeländringen som syns nationellt (tabell 1 
och figur 1) och för Kalmar län (figur 12). 
 
 
 

 
Figur 16. Särskilda skäl för beviljade och delvis beviljade beslut i Skåne län. Exkluderat 
alléer samt klassificeringarna sandtäkt och olämplig placering, 2 beslut vardera. 
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Figur 17. Beviljade och delvis beviljade dispenser per biotop och år för Skåne län.  
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År 2013 2014 2015 2016 2017 
Biotopförlust 29% 26% 33% 37% 44% 
Kompensation  87% 79% 67% 87% 47% 
Förlust vid 
kompensation 23% 15% 29% 33% 43% 

Figur 18 med tillhörande tabell. Antal beviljade och delvis beviljade dispenser som ålagts 
med kompensationsåtgärd eller ej, samt huruvida dispensen har medgivit en biotopförlust 
eller ej. Tillhörande tabell redovisar andel biotopförlust (biotopförlust), andelen beslut som 
förenats med krav på kompensation (kompensation) samt hur stor andel av dispenser med 
krav på kompensation som har medgivit biotopförlust (förlust vid kompensation). Beslut 
som rör alléer, samt 3 beslut där uppgift saknas, är exkluderade. 
 
Västra Götaland 
Västra Götalands län står för 17% av totala antalet beslut under perioden 2013–
2017. Det motsvarar 463 beslut varav 425 är beviljade och delvis beviljade 
dispenser.  
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Figur 19. Antalet dispensbeslut per år för Västra Götalands län. 
 

Figur 20. Diagrammet visar de särskilda skäl som länsstyrelsen har angett för beviljade och 
delvis beviljade dispenser. Alléer är exkluderat. Exkluderade från diagrammet är även 
klassificeringarna uppgift saknas och olämplig placering, 1 beslut vardera. 
 
Jordbruk är ett av de minst vanliga särskilda skälen för dispensbeslut, tillsammans 
med säkerhet och natur- och kulturvärden (se figur 20), när alléer exkluderats. 
Bebyggelse, trafiklösning och el, VA, fiber och telefoni ligger relativt jämnt i 
toppen. Med tanke på att antalet dispensbeslut med jordbruk som särskilt skäl står 
för en endast 6% av besluten i länet är det troligt att lagändringen har påverkat 
tillämpningen av biotopskyddsbestämmelserna i låg utsträckning. 
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Figur 21. Antal beviljade och delvis beviljade beslut per biotop i Västra Götaland. 
 

 
År 2013 2014 2015 2016 2017 
Biotopförlust 49% 32% 41% 39% 43% 
Kompensation  67% 82% 77% 83% 50% 
Förlust vid 
kompensation 24% 20% 26% 34% 32% 

Figur 22 med tillhörande tabell. Diagrammet visar antalet dispenser i Västra Götalands län 
som har förenats med krav på kompensationsåtgärd och huruvida det har skett en 
biotopförlust eller ej. Tillhörande tabell redovisar total andel biotopförlust (biotopförlust), 
andelen beslut som förenats med krav på kompensation (kompensation) samt hur stor andel 
av kompenserade dispenser som medgivit biotopförlust (förlust vid kompensation). Beslut 
som rör alléer, samt 2 fall där uppgift saknas, är exkluderade. 
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Jämförande analys av Kalmar län, Skåne län och Västra Götalands län 
Kalmar, Skåne och Västra Götalands län är de län i landet som givit flest dispenser 
under perioden 2013–2017. För jordbruk som särskilt skäl ligger Kalmar län tydligt 
i topp följt av Skåne län avseende antalet beslut, men det är ett ovanligt särskilt 
skäl för dispensbeslut i Västra Götalands län. 
 
En analys av särskilda skäl visar att samma topp som kan utläsas nationellt för 
jordbruk år 2015 också syns tydligt för Kalmar län. Även Västra Götalands län har 
en liknande topp, även om antalet dispenser ökade igen 2017, men berör få beslut. 
Skåne län visar en annan tendens och där har jordbruk kontinuerligt ökat som 
särskilt skäl under hela perioden. 
 
När det gäller kategorin biotoper kan noteras den stora mängden beviljade och 
delvis beviljade dispenser för stenmur i Kalmar län. På nationell nivå stod Kalmar 
län för cirka 80% av alla beviljade och delvis beviljade dispenser för stenmur under 
2013–2014. En andel som var mindre under 2015–2017 då den låg på 40–50%. 
Stenmurar är vanliga i Kalmar.  
 
Vad gäller kategorin kompensation går det inte att se några tydliga tendenser 
förutom att Kalmar län kontinuerligt under 2015–2017 ökade användandet av 
ekologisk kompensation. 91% av dispenserna var villkorade med kompensation 
2017 för Kalmar län, vilket är en bra bit över det nationella genomsnittet på 76%.  
Kalmar läns höga grad av kompensation skulle kunna bero på att den vanligaste 
biotopen som berörs av dispens i Kalmar län är stenmurar, vilka på nationell nivå 
ofta kompenseras och ofta i form av odlingsrösen. En typ av kompensation som 
skulle kunna kallas ”enkel kompensation”. Men då biotopförlusten vid 
kompensation för Kalmar län faktiskt minskade från 2015 och framåt kan "enkel 
kompensation" inte förklara sambandet för ökad kompensation. Biotopförlusten i 
Kalmar låg som mest på 62% för 2014 och visar sedan en tendens för minskad 
förlust där 2017 års nivå ligger på 35%. Under den aktuella femårsperioden har 
Skåne län en biotopförlust på mellan 15-43% och visar en tendens till ökning av 
förlust. Västra Götalands län låg relativt stabilt över åren med en biotopförlust på 
mellan 20-34%.   
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Diskussion och slutsats 
Analysen visar att antalet dispensansökningar, och antalet biotoptyper som 
dispensansökningarna avser, totalt sett har haft en uppåtgående trend 2013–2017. 
Antalet beviljade eller delvis beviljade dispensansökningar ökade från 318 stycken 
2013 till 509 stycken 2017, en ökning motsvarande 60%. Det vanligaste skälet för 
dispens är säkerhet, men om alléer exkluderas är istället jordbruk det vanligaste 
skälet.  
 
En stor del av ökningen kan kopplas till biotoptypen alléer. Det finns flera möjliga 
förklaringar till att statistiken visar denna ökning av åtgärder i allémiljöer. En 
sådan möjlig förklaring är att Trafikverket under den aktuella tidsperioden 
inventerat vägnätet mer omfattande än tidigare vilket kan göra att alléer 
förekommer i högre utsträckning. En annan möjlig förklaring är att alléträd 
påverkats av spridningen av almsjuka, askskottssjuka och kastanjeblödarsjuka 
vilket kan ha bidragit till en ökning av åtgärder som kräver dispens. Även ökat 
bostadsbyggande i tätorter skulle kunna vara en möjlig förklaring. Ytterligare en 
möjlig förklaring är att det tidigare har funnits okunskap om att alléer i tätort också 
omfattas av biotopskyddet, och att kommunerna de senaste åren har 
uppmärksammats på detta. En viss del av ökningen kan eventuellt därför förklaras 
med ett minskat mörkertal. Naturvårdsverket gör ingen värdering av ovanstående 
möjliga förklaringar, utan konstaterar att det behövs en fördjupad analys för att 
bättre kunna förklara orsakerna bakom den ökning av beviljade dispenser som 
statistiken visar. 
 
I och med lagändringen 2014 skedde en ökning av antalet dispensbeslut med 
jordbruk som särskilt skäl. Toppnoteringen inföll 2015, men antalet dispensbeslut 
minskade åter under åren 2016–2017. Antalet beslut med jordbruk som särskilt skäl 
låg sedan på en något högre nivå efter lagändringen än vad den gjorde innan. Av de 
biotoper som berörs av jordbruk som särskilt skäl, följde stenmurar, småvatten och 
våtmarker och åkerholmar samma utveckling. Jämfört med andra biotoper 
fortsätter stenmurar att beviljas dispens i hög grad även efter 2015. 
 
Kompensationsåtgärder användes i hög grad och låg stabilt kring 70% under 
perioden 2013–2017, både totalt och för jordbruk enskilt (alléer exkluderat). 
Kompensationsgraden per biotop var högst för stenmur, allé och odlingsröse och 
lägst för åkerholme samt småvatten och våtmark. Liksom för kompensation, låg 
även andelen biotopförlust (av totala antalet beslut) stabilt med ett snitt på 47% 
(alléer exkluderat). För jordbruk som särskilt skäl var situationen mindre stabil och 
graden av biotopförlust varierade i intervallet 56–73%. 
 
I den regionala analysen av tillämpningen av regelverket i Kalmar, Skåne 
respektive Västra Götalands län kan konstateras att tillämpningen ser väldigt olika 
ut för olika län. Det faktum att landskapet och markanvändningen varierar mellan 
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länen bidrar sannolikt till det. De relativt många dispenser enligt det nya 
regelverket (7:11b MB) i Kalmar län kan tolkas som att tillämpningen varit i linje 
med intentionerna, det vill säga att dispens endast är motiverad om den är av 
långsiktig betydelse för jordbrukets fortlevnad i en bygd, eftersom Kalmar län är 
ett utpräglat skogs- och mellanbygdslän medan både Skåne och Västra Götalands 
län, åtminstone delvis, utgörs av slättbygdslandskap. Detta är dock än så länge bara 
en preliminär tolkning och fördjupade analyser, bland annat av regional fördelning 
av dispenser inom län, som kan utgöra ett mer robust underlag för denna typ av 
slutsatser, behöver genomföras. 
 
Eftersom datasetet som byggts upp i detta projekt görs tillgängligt som öppna data 
finns goda förutsättningar för andra aktörer att genomföra olika typer av fördjupade 
analyser. 
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Bilaga 1 
Tabell 1. Underliggande data för figur 2 ”Jordbruk och lagrum”. 
Antal av Dispens Kolumnetiketter    
Radetiketter avslag beviljad delvis Totalsumma 
2013 16 38 2 56 

7:11MB 16 38 2 56 
2014 15 61 23 99 

7:11b 3 19 14 36 
7:11MB 11 42 9 62 
7:11MB och 7:11b 1   1 

2015 22 90 46 158 
7:11b 18 81 44 143 
7:11MB 2 9 2 13 
7:11MB och 7:11b 2   2 

2016 53 58 31 142 
7:11b 27 42 20 89 
7:11MB 5 8 3 16 
7:11MB och 7:11b 21 8 8 37 

2017 47 54 31 132 
7:11b 31 43 18 92 
7:11MB 7 8 3 18 
7:11MB och 7:11b 9 3 10 22 

Totalsumma 153 301 133 587 
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Tabell 2. Underliggande data för figur 7 ”Andel jordbruk som särskilt skäl relativt övriga 
särskilda skäl per biotoptyp”. Tabellen visar hur antalet dispensbeslut med jordbruk som 
särskilt skäl förhåller sig till antalet beslut grundade på övriga särskilda skäl. Förhållandet 
redovisas per biotoptyp och år och gäller för beviljade och delvis beviljade dispenser.  

Biotop och år 
Övriga särskilda 
skäl Jordbruk Jordbruk % 

2013       
odlingsröse 14 1 7% 
småvatten och våtmark 82 17 17% 
stenmur 77 21 21% 
åkerholme 16 1 6% 
2014       
odlingsröse 21 3 13% 
småvatten och våtmark 84 35 29% 
stenmur 92 46 33% 
åkerholme 9   0% 
2015       
odlingsröse 12 14 54% 
småvatten och våtmark 72 48 40% 
stenmur 78 69 47% 
åkerholme 12 5 29% 
2016       
odlingsröse 20 6 23% 
småvatten och våtmark 72 23 24% 
stenmur 85 57 40% 
åkerholme 14 3 18% 
2017       
odlingsröse 17 12 41% 
småvatten och våtmark 74 15 17% 
stenmur 91 55 38% 
åkerholme 12 3 20% 
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Tabell 3. Kompensation och förlust för beslut som är beviljade och delvis beviljade. 
Redovisas per biotoptyp och år. Varje år är uppdelat i två sektioner:  
Totalt: totalt för samtliga särskilda skäl  
Jordbruk enbart för jordbruk som särskilt skäl 
Varje sektion är sedan indelad i följande kategorier: 
Beviljade och delvis beslut för; Totalt och enbart Jordbruk. 
Varav kompensation är den andel av beviljade och delvis beviljade beslut som ålagts med 
kompensation, för Totalt, och enbart Jordbruk. 
Varav förlust trots kompensation är andelen av kompensationen som resulterar i 
biotopförlust, för; Totalt, och enbart Jordbruk. 
Total förlust/Förlust, jordbruk är andelen av beviljade och delvis beviljade beslut som 
resulterar i biotopförlust oavsett om det skett kompensation eller ej, för Totalt, och enbart 
Jordbruk. 
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Kompensation & förlust   
allé odlingsröse småvatten o  stenmur åkerholme Total Tot exkl allé

2013
Totalt Totalt beviljade och delvis beslut 122 15 99 98 17 351 229
Totalt Varav kompensation 86% 80% 54% 88% 53% 75% 70%
Totalt Varav förlust trots kompensation 8% 25% 6% 36% 56% 19% 26%
Totalt Total förlust (oavsett komp el ej) 15% 40% 43% 43% 76% 35% 45%
Jordbruk Beviljade och delvis beslut, jordbruk 1 1 17 21 1 41 40
Jordbruk Varav kompensation, jordbruk 100% 100% 29% 95% 100% 68% 68%
Jordbruk Varav förlust trots kompensation, jordbruk 100% 100% 40% 60% 100% 61% 59%
Jordbruk Förlust, jordbruk (oavsett komp el ej) 100% 100% 76% 62% 100% 71% 70%

2014
Totalt Totalt beviljade och delvis beslut 191 24 119 138 9 481 290
Totalt Varav kompensation 88% 71% 48% 85% 33% 75% 67%
Totalt Varav förlust trots kompensation 9% 12% 5% 47% 67% 21% 32%
Totalt Total förlust (oavsett komp el ej) 15% 38% 45% 52% 89% 36% 49%
Jordbruk Beviljade och delvis beslut, jordbruk 3 35 46 84 84
Jordbruk Varav kompensation, jordbruk 0% 67% 11% 100% 0% 62% 62%
Jordbruk Varav förlust trots kompensation, jordbruk 0% 0% 50% 63% 0% 60% 60%
Jordbruk Förlust, jordbruk (oavsett komp el ej) 0% 33% 89% 63% 0% 73% 73%

2015
Totalt Totalt beviljade och delvis beslut 221 26 120 147 17 531 310
Totalt Varav kompensation 83% 88% 46% 90% 59% 76% 71%
Totalt Varav förlust trots kompensation 5% 13% 24% 35% 70% 20% 32%
Totalt Total förlust (oavsett komp el ej) 17% 23% 53% 41% 82% 34% 46%
Jordbruk Beviljade och delvis beslut, jordbruk 4 14 48 69 5 140 136
Jordbruk Varav kompensation, jordbruk 75% 86% 42% 93% 60% 73% 73%
Jordbruk Varav förlust trots kompensation, jordbruk 0% 25% 40% 44% 67% 40% 41%
Jordbruk Förlust, jordbruk (oavsett komp el ej) 25% 36% 71% 48% 80% 55% 56%

2016
Totalt Totalt beviljade och delvis beslut 246 26 95 142 17 526 280
Totalt Varav kompensation 89% 92% 58% 89% 47% 83% 76%
Totalt Varav förlust trots kompensation 8% 25% 11% 50% 38% 22% 36%
Totalt Total förlust (oavsett komp el ej) 13% 31% 41% 54% 71% 32% 48%
Jordbruk Beviljade och delvis beslut, jordbruk 1 6 23 57 3 90 89
Jordbruk Varav kompensation, jordbruk 100% 83% 30% 93% 33% 74% 74%
Jordbruk Varav förlust trots kompensation, jordbruk 0% 20% 43% 60% 0% 54% 55%
Jordbruk Förlust, jordbruk (oavsett komp el ej) 0% 33% 83% 63% 67% 66% 66%

2017
Totalt Totalt beviljade och delvis beslut 284 29 89 146 15 563 279
Totalt Varav kompensation 87% 83% 48% 92% 53% 81% 75%
Totalt Varav förlust trots kompensation 6% 17% 21% 41% 63% 19% 35%
Totalt Total förlust (oavsett komp el ej) 12% 24% 54% 44% 73% 29% 47%
Jordbruk Beviljade och delvis beslut, jordbruk 1 12 15 55 3 86 85
Jordbruk Varav kompensation, jordbruk 100% 75% 27% 89% 0% 73% 73%
Jordbruk Varav förlust trots kompensation, jordbruk 0% 33% 25% 57% 0% 51% 52%
Jordbruk Förlust, jordbruk (oavsett komp el ej) 0% 42% 80% 62% 100% 63% 64%
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Tillämpning av bestämmelserna 
om det generella biotopskyddet
2013–2017

Det generella biotopskyddet innebär att ett antal lätt 

igenkännbara områden av ett visst slag, med egenskaper 

som är värdefulla för hotade växt- eller djurarter eller 

som annars är särskilt skyddsvärda, är skyddade som 

biotopskyddsområden och att inga åtgärder som kan 

skada naturmiljön får vidtas där. Ett exempel är stenmu-

rar belägna i jordbruksmark som utgör en viktig livsmil-

jö för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter, 

däribland pollinerande insekter.

I den här rapporten redovisar vi en analys över hur 

bestämmelserna om det generella biotopskyddet tilläm-

pades vid landets länsstyrelser mellan åren 2013–2017. 

Analysen är särskilt angelägen mot bakgrund av den 

regelförändring som genomfördes 2014 som innebar att 

åtgärder som bidrar till att utveckla eller bibehålla ett 

aktivt brukande av jordbruksmark kunde vara ett skäl 

till dispens från biotopskyddet.
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