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Delyttrande i mål M 7062-14 med anledning av tilläggs-
yrkande om dispens enligt artskyddsförordningen 
Mål nr M 7062-14 

Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar följande delyttrande avseende 
tilläggsyrkande från SKB (bolaget) i frågan om dispens enligt 14 och 
15 §§ artskyddsförordningen (2007:805) vad gäller rosenfink, hussvala 
och ängsnycklar.  
Bolaget yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar dispens enligt 15 
§ artskyddsförordningen (2007:805) för att inom fastigheten Forsmark 
6:8, vid ianspråktagande av ytor för uppförande och drift av den 
utbyggda anläggningen, gräva upp eller på annat sätt ta bort exemplar av 
ängsnycklar (8 § artskyddsförordningen). 
Bolaget yrkar vidare att mark- och miljödomstolen, för det fall sådan 
dispens krävs, meddelar bolaget dispens enligt 15 § artskyddsförord-
ningen för att inom fastigheten Forsmark 6:8, vid ianspråktagande av 
ytor för uppförandet och driften av den utbyggda anläggningen, även i 
övrigt skada exemplar av ängsnycklar (8 § artskyddsförordningen). 
Bolaget yrkar även att mark- och miljödomstolen, för det fall och i den 
utsträckning domstolen bedömer det vara nödvändigt till följd av 
ianspråktagande av ytor för uppförandet och driften av den utbyggda 
anläggningen inom fastigheten Forsmark 6:8, meddelar bolaget dispens 
enligt 14 § artskyddsförordningen avseende på Stora Asphällan 
förekommande vilda fåglar (4 § artskyddsförordningen). 

Länsstyrelsens yrkande/inställning till ansökan 

Ängsnycklar 

Orkidén ängsnycklar har nyligen påträffats inom det planerade 
verksamhetsområdet ovan jord. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att fyndet av ängsnycklar inte föranleder 
någon förändrad bedömning av den planerade verksamhetens påverkan 
på arter fridlysta enligt 8 § artskyddsförordningen. Länsstyrelsen anser 
att arten ska hanteras på samma sätt, och omfattas av de villkor 
länsstyrelsen föreslagit, som de tidigare redovisade orkidéarterna.  

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-11-28  
 

  
 

Ärendebeteckning  
551-621-2015  
 

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2022-11-28 
MÅLNR: M 7062-14 
AKTBIL: 330



Länsstyrelsen Uppsala län Yttrande  
 

2022-11-28  
 

2 (3) 
 

551-621-2015  

 
 

Vilda fåglar  

Vid nya inventeringar har rosenfink och hussvala konstaterats på Stora 
Asphällan. 

Sedan 2022-10x-01 har artskyddsförordningens 4 §, fridlysning av vilda 
fåglar följande lydelse.  

Det är förbjudet att 
   1. avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar, 
   2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller 
bortföra sådana fåglars bon, 
   3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och 
   4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- 
och uppfödningsperiod, om inte störningen saknar betydelse för att 
      a) bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande 
nivå, särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella 
behov, eller 
      b) återupprätta populationen till den nivån. 
Förbudet gäller inte jakt efter fåglar. I fråga om sådan jakt finns 
bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) 
och jaktförordningen (1987:905). Förordning (2022:928). 

Av förordningsmotivet (Fm 2022:5) framgår att fjärde punkten inte är 
begränsat till fåglarnas häcknings- och uppfödningsperiod utan att även 
negativ påverkan på en livsmiljö kan utgöra en störning om den inte 
saknar betydelse för att bibehålla eller återupprätta populationen på en 
tillfredsställande nivå särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och 
kulturella behov. Exempel på omständigheter som kan tala för att nivån 
inte kan anses vara tillfredsställande är att den aktuella fågelarten är 
nationellt rödlistad, finns upptagen på fågeldirektivets bilaga 1 eller att 
populationen har genomgått en konstaterad kraftig minskning. 

Hussvalan har noterats inom område 5, inom det planerade 
verksamhetsområdet. Arten är klassad som sårbar (VU) enligt den 
nationella rödlistan. Av ArtDatabankens artfakta framgår att den 
minskning som registrerats under lång tid har accelererat under de 
senaste 12 åren. Arten häckar ofta i kolonier på byggnader och skulle 
enligt länsstyrelsens bedömning kunna påverkas på ett sådant sätt som 
anges i 4 § punkterna 1,2 och 4 artskyddsförordningen om byggnader 
rivs under häckningsperioden eller bon av annan anledning skadas eller 
förstörs till följd av anläggningsarbeten. Vidare kan förlusten av 
häckningsplatser innebära försvårade möjligheter att häcka kommande 
säsong.   

Länsstyrelsen har inte fått några detaljerade uppgifter om i vilken 
omfattning arten häckar inom området, på vilka byggnader eller hur 
dessa byggnader påverkas av den planerade verksamheten. Länsstyrelsen 
anser, utifrån nuvarande kunskapsläge, att det behövs ett kompletterande 
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villkor om att aktiva bon med häckande hussvalor i byggnader inte får 
störas eller rivas samt att SKB, som en försiktighetsåtgärd, ska tillse att 
arten fortsatt kan erbjudas lämpliga häckningsplatser i området.      

Länsstyrelsen föreslår följande villkor: 

• Aktiva bon med hussvala får inte rivas eller tas bort på annat sätt 
under häckningsperioden. Bolaget ska tillse att arten fortsatt kan 
erbjudas lämpliga häckningsplatser i området. 

Rosenfink har observerats inom område 2 vilket till största delen 
kommer att lämnas kvar. Arten bedöms inte påverkas på ett sådant sätt 
att ytterligare försiktighetsåtgärder, utöver vad länsstyrelsen tidigare 
bedömt vara nödvändiga, är motiverade.  

--- 

Beslut i ärendet har tagits av chef för miljöskyddsenheten Ida Lindén, 
ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg. I 
beslutet har naturvårdshandläggare Emilia Wolfhagen deltagit. 

Detta beslut har signerats digitalt. 

--- 

Information om hur vi hanterar personuppgifter återfinns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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