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Artskyddsdispensen

Medgiven dispens omfattar arter fridlysta enligt 4,6,7,8 §§ i 
artskyddsförordningen (2007:845).

I 14 respektive 15 §§ artskyddsförordningen anges vilka kriterier 
som måste uppfyllas för att dispens ska kunna medges från 4,7 
respektive 6,8 §§.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning eller

försvårar upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus av 
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Dessutom gäller att dispens enligt 14 § endast kan medges 

om något av vissa specifika kriterier (p.3 a-f) är uppfyllda.

Bevarandestatus

Med bevarandestatus för en art avses 
summan av de faktorer som påverkar den 

berörda arten och som på lång sikt kan 
påverka den naturliga utbredningen och 

mängden hos dess populationer. 

16 § förordning (1998:1252) om områdesskydd
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Bevarandestatus

En arts bevarandestatus anses gynnsam när

1. uppgifter om den berörda artens 
populationsutveckling visar att arten på lång sikt 
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, 

2. artens naturliga eller hävdbetingade 
utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 
kommer att minska inom en överskådlig framtid, och

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas 
en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer 
ska bibehållas på lång sikt 

16 § förordning (1998:1252) om områdesskydd

Skadeförebyggande åtgärder

För att undvika eller minimera försämring av en arts 
livsmiljö kan det vara möjligt att vidta 
skadeförebyggande åtgärder. 

Åtgärderna ska syfta till att områdets ekologiska 
funktion inte försämras för berörd art och att området 
ska ha kapacitet att hysa en tillräckligt stor population. 

Påverkan från verksamheten ska efter vidtagna 
åtgärder vara neutral eller positiv. 
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Skadeförebyggande åtgärder

Det måste föreligga en hög grad av sannolikhet att de 
skadeförebyggande åtgärder som vidtas är tillräckliga för 
att undvika försämring av platsens ekologiska funktioner.  

När det gäller arter med ogynnsam bevarandestatus 
behöver det föreligga en ännu högre grad av denna 
sannolikhet än för arter med gynnsam bevarandestatus. 

Att skadeförebyggande åtgärder påbörjas i god tid innan 
verksamheten etableras förbättrar möjligheten att avgöra 
om de haft önskad effekt.

Gölgroda

• Fridlyst enligt 4 § AF 
• Inte gynnsam bevarandestatus 
• Klassad som sårbar (VU) enligt rödlistan

Förekomsten i Sverige är
begränsad i huvudsak till 3 separata populationer 
längs nordupplandskusten.

Gölgrodorna i Forsmarksområdet utgör en isolerad 
delpopulation. Försämrade förutsättningar för arten
i detta område bedöms kunna påverka artens 
bevarandestatus. 
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Gölgroda

Gårdskär
Hållnäs

Gräsö

Gölgroda

Länsstyrelsen ser positivt på att 
skadeförebyggande åtgärder påbörjats i god tid 
så att dess effekter går att utvärdera.

Det behövs fortsatt uppföljning innan det går att 
avgöra om anlagda gölar har tillräcklig önskad 
effekt. 

Det kan vara aktuellt med ytterligare åtgärder 
för att säkerställa tillräcklig tillgång på 
fortplantningsområden.
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Gulyxne

• Fridlyst enligt 7 § AF
• Inte gynnsam bevarandestatus 
• Klassad som missgynnad (NT) enligt rödlistan

Populationen i Forsmark är viktig ur ett 
nationellt perspektiv, både storleksmässigt  och då 
den sammanbinder andra förekomster längs 
upplandskusten.

Försämrade förutsättningar för arten i detta 
område bedöms kunna påverka artens 
bevarandestatus.

Gulyxne

Länsstyrelsen anser det är positivt att 
utredning av olika skötselåtgärder påbörjats 
i god tid.

Uppföljning för att se hur arten påverkas av 
verksamheten är nödvändigt. 
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Länsstyrelsens bedömning

Dispens från bestämmelserna i 
artskyddsförordningen behövs och kan 
medges under förutsättning att det finns 
tydliga och tillräckliga villkor som 
säkerställer att arternas bevarandestatus 
inte försämras.

Länsstyrelsens bedömning

För att säkerställa att bevarandestatus inte 
påverkas behövs skadeförebyggande 
åtgärder, uppföljning under lång tid samt att 
skötseln av området anpassas utifrån 
resultatet av denna uppföljning.

Om det visar sig att verksamheten försvårar 
upprätthållandet av arters bevarandestatus 
ska åtgärder vidtas för att motverka detta. 
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Länsstyrelsens bedömning

Villkor för att undvika påverkan på fridlysta 
arters bevarandestatus behöver ställas 
under tillåtlighetsprövningen.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen har medgivit dispens för de 
åtgärder vars konsekvenser beskrivs i 
ansökan. 


