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Sammanfattning  
Det generella biotopskyddet i Sverige omfattar lättidentifierbara områden som finns över hela landet, där 
ingår bland annat alléer. Alléer är enligt miljöbalken lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som 
består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. 
Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. Skyddet innebär att man inte får 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. Det som anses vara ett särskilt skäl beskrivs i naturvårdsverket 
vägledning. Denna kandidatuppsats syfte är att undersöka hur länsstyrelser i Sverige behandlar beslut 
om dispens från det generella biotopskyddet av alléer, genom att analysera hur natur- och kulturvärdet 
behandlas i besluten samt att undersöka vad det är som gör att dispenser blir beviljade respektive 
avslagna. För att kunna analysera besluten strukturerat har en analysmall använts. Resultatet visar att 
naturvärdet berörs i alla de analyserade besluten. Beslut från Länsstyrelsen Skåne och Dalarna berör 
kulturmiljövärdet mest. Alla besluten som är beviljade dispens är motiverade med ett särskilt skäl.   Beslut 
som får avslag blir ofta nekade dispens när ansökan innehåller termer och ord som berör alléns estetiska 
värde och när det saknas särskilt skäl.  Under rubriken diskussion lyfts problematiken med att endast 
skydda alléernas naturvärde i ett landskap fyllt med kultur, men också handläggarens tolkningsutrymme 
av lagstiftningen.  
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1.Inledning  

”Det finns ett träd så sällsamt skönt 

att om man väl en gång fått se 

dess stolta prakt av bladverk grönt, 

då vill man ständigt le” 

- Anonym poet. 

I en magisk värld av frodig sommargrönska, färgsprakande gyllene löv som dansar runt i 

höststormen, spöklika susande siluetter mot fullmånens bleka ljus i midvinternattens kyla 

eller skira trevande knoppar som tycks sväva fritt i skyn vid vårljusets trevande återkomst. 

Så kan man presentera mina barndomsbilder av den för ett barn förtrollande miljö, jag 

växte upp i på Råbelövs Gods. Jag minns att jag tidigt i mitt liv var fascinerad av de 

jättelika träden vars krona vuxit ihop och bildat ett löv tak. På sommaren låg doften av 

lind som ett gigantiskt täcke över gården och ställde man sig mitt i allén hördes surrandet 

av tusentals humlor och bin. Kanske var det redan under min uppväxt som mitt intresse 

för natur och kultur växte fram. Inte visste jag då att jag under mina högskolestudier skulle 

komma att skriva en kandidatuppsats om just natur, kultur och hur vi människor påverkar 

genom olika beslut. Detta arbete är en studentuppsats från landskapsvetarprogrammet på 

Högskolan Kristianstad. I arbetet analyseras dispensbeslut gällande det generella 

biotopskyddet av alléer från olika Länsstyrelser.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur ett urval av Länsstyrelser i Sverige behandlar 

beslut om dispens från det generella biotopskyddet av alléer.   

1.3 Frågeställningar 

Hur behandlas natur- och kulturvärden i dispensbesluten rörande det generella 

biotopskyddet för alléer inom de undersökta Länsstyrelserna? 

Vad är det som gör ett dispensbeslut rörande det generella biotopskyddet för alléer blir 

beviljat eller avslaget inom de undersökta Länsstyrelserna?  
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är en allé? 

En brygga mellan natur och kultur 

Ordet allé är ett begrepp som det finns olika definitioner av och som kan ha olika 

betydelse. Det beror förmodligen på att ordet historiskt har haft en definition, ”träd 

planterade på båda sidor vägen”, men i dagens lagstiftning inkluderas även träd 

planterade i enkla rader. Ordet allé väcker känslor hos många och är ett landskapselement 

som är en viktig del av landskapspusslet, där många intressen möts (Olsson 2012). Såhär 

identifieras begreppet av lagstiftningen och nationalencyklopedin.  

Nalencyklopedin: 

 ”En väg eller gata med träd planterade på båda sidor, vanligen i enkla rader men 

ibland även i flerdubbla led. Alléer är ett vanligt inslag i allmänna anläggningar, 

stadsparker etc. Trädraderna i en allé planteras på minst en meters avstånd från 

körbanan, och träden bör med hänsyn till storleken som fullvuxna placeras på 8–15 

meters avstånd från varandra. Alléträden utgörs företrädesvis av våra vanliga 

lövträd” (Ne 2018) 

Definition enligt miljöbalken via Naturvårdsverkets vägledning för biotopen allé, 

förordningen om områdesskydd (1998:1252): 

”Så som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd 

längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. 

Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd” 

Ne beskriver att en allé ska vara planterad på båda sidor av en väg, miljöbalken däremot 

beskriver att en allé kan bestå av både enkla och dubbla rader. Ne syfte är att beskriva 

utan att värdera och miljöbalkens syfte är att beskriva utifrån lagstiftningen (Olsson 

2012). Historiskt sätt är alléer planterade i dubbla rader, vilket Ne:s förklaring syftar på. 

Lagstiftningen inkluderar även enkla rader av träd eftersom att man vill skydda värdena 

även om bara en rad finns kvar (Lerman 2015). Fram till 2013 kunde man via 

Jordbruksverket och miljöstödet ”Utvald miljö”, söka stöd för restaurering och 

återskapande av alléer men eftersom det stödet inte längre finns definieras inte ordet allé 

av jordbruksverket. (Jordbruksverket 2018).   



 

8 

 

2.2 En kort historisk tillbakablick, allén i Sverige 

Ordet allé kommer från det franska språket och betyder gång. Ordet kom till Sverige 

tillsammans med många andra trädgårdstermer t.ex. fontän (Olsson, Jakobsson 2005). 

Godsen var först med att plantera och anlägga alléer, kanske redan under 1500-talet. 

”Man ville skapa ståndsmässiga miljöer och skilja dem från bondens nyttolandskap ” 

(Höök 1998). Det kan finnas undantag att träd planterade i rad kanske fanns i andra delar 

av landskapet under denna tid, men godsen var föregångare. 1600-talet är en period som 

präglas av krig och oroligheter, därför anlades inte så många nya gods och där med inte 

heller alléer. Kriget påverkade landskapet och skövling av skog var vanligt, eftersom det 

fanns ett stort behov av virke. Det trädfattiga landskapet gjorde att nyplanteringar blev 

allt mer viktiga.  Den praktiska nyttan, tillsammans med det visuellt tilltalade ordnade 

landskapet, gjorde att alléerna fick ett nytt uppsving under 1700-talet (Olsson 2012). 

Alléer planterandes ofta i anslutning till någon typ av landskapsförändring t.ex. uträtande 

av en väg, tillkomsten av en ny väg eller den vanligaste anledningen, någon typ av 

jordreform. 1800-talets skiftesreformer bidrog till anläggandet av nya gårdar som i sin tur 

gjorde att nya alléer anlades (Olsson, Jakobsson 2005). Alléernas status förändrades 

under början av 1800-talet, allt eftersom det blev ett mer vanligt inslag i landskapet. Det 

blev vanligare med infartsalléer och gårdsalléer. Godsens infartsalléer och övriga alléer 

var ofta enarts alléer, dvs allén bestod av ett och samma trädslag. Arter som var vanliga 

var framförallt alm, ask, lind, lönn och hästkastanj. I takt med att tankar om alléns nytta 

etablerades, började också bönderna att plantera alléer. De hade inte samma ekonomiska 

tillgångar som godsen så därför planterades ofta bland alléer, alléer som bestod av flera 

olika arter. De utgick från lokala trädslag och markförhållanden (Naturvårdsverket 2012). 

Allén och trädplanteringen kunde användas som lövfoder till djuren, för att lättare kunna 

visa vägen vid mörker, eller för att stoppa sandflykt (Riksantikvarieämbetet 2014). 

Infartsalléer in till städer och alléer i statsparker blev också ett allt mer vanligt inslag 

under 1900-talet. Även alléer mot kyrkor blev vanligare (Sjöman, Slagstedt 2015). Efter 

andravärldskriget fick bilismen sitt genombrott. Vägarna var för smala, krokiga och 

alléerna sågs då ofta som ett hinder. Alléer kan än idag ses som ett hot mot 

trafiksäkerheten men också erbjuda ett förhöjt upplevelsevärde. Rationaliseringen av 

jordbruket och trädsjukdom är också några av de anledningar som anses vara hot för 

dagens alléer (Naturvårdsverket 2012). 
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2.3 Alléns värden 

Alla alléer runt om i Sverige är skyddade av det generella biotopskyddet, hur kan det 

komma sig? Framförallt beror det på alléernas många värden och hot mot dessa värden. 

I ett landskap som är allt mer förändligt utgör alléer en mer stabil miljö i så väl staden 

som på landsbygden (Miljösamverkan 2010). Äldre träd är generellt en bristvara i 

landskapet (Riksantikvarieämbetet 2014). Olika alléer har olika värden, där med inte sagt 

att alla alléer har de värden som beskrivs här, de måste bedömas från fall till fall (Lerman 

2015). Träden i en allé är ofta mycket värdefulla för både kulturmiljö- och 

naturmiljövården (Riksantikvarieämbetet 2014). Natur och kultur är två kategorier som 

måste ses som delar som överlappar varandra i landskapet (Saltzman 2001). För att kunna 

svara på frågeställningarna kommer här ett försökt till redogörelse för vad som kan utgöra 

naturvärden och kulturvärden i en allé.  

2.3.1 Naturvärde 

Alléer är viktiga tillflyktsorter och spridningskorridorer för många växt- och djurarter 

(Naturvårdsverket 2012). Från naturvårdsverkets protokoll från webbinarium 2015-09-

24 beskrivs naturmiljö som biologiska förutsättningar som är nödvändiga för att bibehålla 

en biotops funktion för växt och djurliv (Naturvårdsverket 2015). Träden i en allé är ofta 

utsatta för mycket ljus men också för dammpartiklar från vägen eller det omgivande 

öppna landskapet, vilket är till fördel för lavfloran som hämtar näringsämnen från 

partiklarna i luften (Miljösamverkan 2010). Många insekter drar sig till de solbelysta 

trädstammarna och utgör i sin tur födotillgång för fåglar. En annan anledning till att fåglar 

drar sig till alléer är för att trädkronorna kan ge häckningsmöjligheter (Naturvårdsverket 

2012). Särskilt äldre träd bedöms ha höga naturvärden, de är ofta grova, ihåliga och kan 

innehålla mulm, det lösa materialet som ansamlas inuti ihåliga träd och som framförallt 

består av murken ved. Andra arter som också är knutna till alléer är olika fladdermöss 

och svampar (Riksantikvarieämbetet 2014). Att plantera och anlägga en allé kan också 

vara av praktiska skäl som sedan producerar olika typer ekosystemtjänster. Träd är viktiga 

de hindrar att regnvattnet att direkt tränger ner i grundvattnet. De har förmåga att ta upp 

luftföroreningar, genom att fånga upp partiklar som kan vara potentiellt skadliga för 

människan (Sjöman, 2012). 
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2.3.2 Kulturvärde  

Alléer hyser också stora värden för kulturlandskapet. Kulturen och människans närvaro 

är ett måste för att allén ska finnas till. Landskapselementet är ett sätt för människan att 

sätta sin prägel på och strukturera marken (Olsson 2005). Träd i alléer är en del av det 

biologiska kulturarvet, det vill säga de levade berättelserna om människans närvaro 

(Riksantikvarieämbetet 2014). Det kan finnas många syften att plantera en allé. Ur ett 

historiskt perspektiv har det varit ett sätt att kunna uttrycka makt, de tillkom ofta genom 

personer som har stort inflytande över marken (Olsson 2012). Alléer har också ett stort 

estetiskt, socialt värde och att färdas genom ett lövvalv kan skapa stämning i landskapet. 

Träden bidar till omgivningens karaktär och till landskapsbilden. På så vis bidrar allén 

också till vårt välmående och till vår rekreation (Olsson 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Allé vid Råbelövs gods (Foto: Johanna Persson, 2018)  

2.4 Natur- och kulturmiljövården från då till nu 

Industrialiseringen av Sverige sker i olika faser men runt år 1930 brukar räknas som 

övergångsåldern då Sverige går från att vara ett bondesamhälle till industrisamhälle 

(Isacson 2007). Natur- och kulturvårdens utveckling sker tillsammans med övriga 
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samhällets utveckling. Under 1800-talet dominerade romantiken kulturen i Sverige, där 

både gammalt och nytt kunde blandas. I takt med vetenskapens intåg inom synen på 

naturen-kulturmiljövården runt 1930-talet byttes romantiken ut och man ville bort från 

det gamla. Den gamla tiden ska respekteras men det ska vara tydligt vad som hör till 

historien och vad som är nytt (Gren 2010).  

Inom naturvården sker en liknade förändring, när de första nationalparkerna bildas. 

Världens första nationalpark bildades år 1872 i USA i ett område vid Klippiga bergen 

som heter Yellowstone. Då var det den rena ursprungliga naturen utan mänsklig påverkan 

som var viktig att skydda och det var det främsta argumentet för bildandet av 

nationalparker. Den orörda och gamla naturen skulle skiljas från produktionslandskapet. 

Sverige fick år 1909 den 25 juni med hjälp av Adolf Erik Nordenskiöld en naturskyddslag 

som lagfäste nationalparksreformen. Han motiverade framförallt skyddandet med att 

undvika utrotningen och skövlingen av djur och växter. Naturskyddet skulle bevara en 

viktig landskapsbild från jord- och skogsbruket som var mycket expansivt. Detta innebar 

att Sverige som första land i Europa inrättar nio nationalparker (Sveriges nationalparker 

2018). Detta gör att man går från 1800-talets romantiska helhetssyn på landskapet till att 

naturvården blir inriktad mot biotoper. En biotop är ett avgränsat område, en livsmiljö för 

växt-och djurarter, som kan beskrivas med kemiska eller fysikaliska parametrar och med 

vegetationstypen som dominerar (Naturvårdsverket 2012).   Under 1900-talet utvecklas 

natur-kulturmiljövården till olika sociala fält, där man byggde upp egna regler och 

institutioner. Natur-kulturmiljövården verkar i olika specialiserings områden (Gren 

2010). 

Riksantikvarieämbetet utgjorde kulturmiljövårdens sociala fält. Den statliga institutionen 

uppkom redan under 1930-talet och har därför sedan dess haft olika mål och inriktningar. 

I samband med vetenskapens intåg blev arkeologi en allt mer inriktad form inom 

kulturmiljövården, föremål grävdes upp, klassificerades och samlades på museer. I ett 

föredrag av Sigurd Curman, som var professor i arkitekthistoria, år 1928 menade han att 

kulturmiljövården hade förlorat helhetssynen på landskapet, att fornminnen borde ses i 

samband med landskapet, kulturen och människan (Riksantikvarieämbetet 2015). 

Svenska Naturskyddsföreningen bildades år 1909 av bland annat Rutger Sernander. Han 

ansåg från början att naturen skulle utvecklas fritt. Naturen klarade sig själv och att 

bönderna utnyttjade helt naturliga biotoper. Han utvecklade en teori om naturvården som 
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byggde på en ”se men inte röra” princip. Sernander skrämdes av det moderna jordbruket. 

Han ansåg också att allmänheten inte skulle besöka den skyddade naturen. Naturskyddet 

var till för att skydda naturen från människan (Riksarkivet 2003). År 1927 lyfter Mårten 

Sjöbeck fram Sernanders teori som ohållbar i en rad olika artiklar. Mårten Sjöbeck var 

agronom, kulturgeograf och markhistoriker. Han beskriver att biologerna är så 

förblindade av att bevara det gamla att de inte förstår att allt är en kulturskapelse. Han 

lyfter fram nationalparken Ängsö som ett exempel. Ängsö blev en nationalpark på grund 

av sitt idylliska och blomsterrika landskap, i samband med bildandet av nationalparken 

ansågs bondens arbete på ön som ett utnyttjande av den vackra naturen och det borde 

därför avvecklas. När hävden försvann växte ön igen och blomsterprakten försvann. 

Senare förstod myndigheterna sitt misstag. För Sjöbeck var det en besvikelse att varken 

kulturskyddet eller naturskyddet såg till hela landskapsbilden (Riksarkivet 2003).  

Under 1970-talet uppmärksammade politikerna skillnaderna inom natur- och 

kulturmiljövården och krävde att de skulle närma sig samhället och varandra. Fler 

argument än att bevara kulturarv och att biotoper som riskerade försvinna krävdes. I och 

med införandet av miljökvalitetsmålen beskrivs det att natur- och kulturmiljövården 

måste tillföra övriga samhället fler funktioner så som tex att skapa flera jobb, bidra till 

rekreation och stärka folkhälsan. Miljöbalken infördes år 1999 och innehåller kopplingar 

till landskapet men tillgodoser inte helhetssynen och förhållandet mellan natur och kultur. 

Ett exempel på detta är att miljöbalken skiljer på natur-och kulturreservat. Varken 

miljöbalken eller kulturminneslagen har en gemensam natur/kulturbaserad syn på 

landskapet, något som efterfrågades av politiker i propositioner och publikationer (Gren 

2010). 

Idag är det en bred och tydlig utgångspunkt från politikerna att natur- och 

kulturmiljövården ska samverka i den statliga miljöpolitiken, det finns en stor efterfrågan 

att se hela landskapsbilden. Det kan bland annat ses i skrivelsen ”En samlad naturvårds 

politik” (2001/02 :173), om kan beskrivas som en svensk milstolpe i miljöpolitiken 

(Regeringskansliet 2015). Även i propositionen ”Svenska miljömål – ett gemensamt 

uppdrag” (2004/05:150) (Regeringskansliet 2004) och i Regeringens proposition 

(2008/09:214) ”Hållbart skydd av naturområden”, skrivs att samverkan mellan natur- 

och kulturvården måste utvecklas. Bland annat uttrycks det så här: 
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”Den biologiska mångfalden är i många fall också ett biologiskt kulturarv skapat 

av människor, och som följaktligen också kräver kulturhistoriska kunskaper för att 

kunna bevaras långsiktigt” (Regeringskansliet 2015) 

Lagstiftningen är trots detta uppdelad i natur och kultur och de statliga organisationerna 

för natur- och kulturvård utgörs av olika centrala verksamheter medan landskapet utgörs 

av en helhet (Gren 2010). Katarina Saltzman som är etnolog och landskapsforskare 

skriver i sin avhandling ”Inget landskap är en ö” om det öländska landskapets kulturellt 

präglade natur och naturupplevelserna i kulturlandskapet. I dagens vetenskapssamhälle 

finns en medvetenhet om vikten av helhetssyn. Redan under 1900-talet utvecklade natur- 

och kulturmiljövården olika ansvarsområden som än idag kan ses i form av olika lagar 

och regler. Naturvårdsverket är den centrala förvaltningsmyndigheten inom naturvården. 

De har i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen 

på uppdrag av regeringen under Miljödepartementet och har i uppgift att se till att lagar i 

miljöbalken följs (Naturvårdsverket 2018). Riksantikvarieämbetet är ett eget område 

under Kulturdepartementet som verkar för att bevarandet och utvecklingen av kulturarvet 

samt ansvarar för vårt kulturlandskap och våra kulturföremål (Riksantikvarieämbetet 

2017). 

2.5 Vad är ett biotopskyddsområde? 

Ett biotopskyddsområde är enligt miljöbalken: ”ett mindre mark- eller vattenområde som 

utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärt…” 

För att Sverige ska kunna uppnå de nationella miljökvalitetsmålen, finns skyddet 

biotopskyddsområden. Områden som omfattas av bestämmelserna är platser som genom 

särskilda värden och livsmiljöer bidrar till ett mer omväxlande landskap (Miljömål 2017). 

Miljöbalken kap 7 andra avdelningen skydd av områden, § 11 är den lag som berör 

biotopskyddet (Riksdagen 2018). Det finns två olika typer av biotopskydd, ett som 

benämns som särskilt biotopskydd och ett generellt biotopskydd. Det generella 

biotopskyddet omfattas av lättidentifierbara områden som finns över hela landet. 

Områden som omfattas av det generella biotopskyddet är: 

• Alléer  

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark  

• Odlingsrösen i jordbruksmark  

• Pilvallar  



 

14 

 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark  

• Stenmurar i jordbruksmark  

• Åkerholmar  

Det särskilda biotopskyddet utfärdas av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen. 

Det är samma krav som för det generella biotopskyddet. Områden som kan omfattas av 

särskilda biotopskydd är tex ängar, brandfält, alkärr, ras och bergbranter, strand eller 

svämskogar. Det här arbetet berörs framförallt av det generella biotopskyddet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Infartsallé (Foto: Johanna Persson, 2018)  

2.6 Naturvårdsverkets handledning 

I miljöbalken kap 7 andra stycket redogörs för vad som är ett biotopskydd och vad som 

utgör anledningen för att få dispens.  

”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 ” (Naturvårdsverket 2012).  

Exempel på verksamheter som man inte får bedriva i inom biotopskyddet av alléer är   

• Avverka levande eller döda träd. 

• Markbearbetning, plöjning och schaktning får inte bedrivas så att trädens rötter 

skadas.  

• Besprutning av växtskyddsmedel intill en allé, skyddsavstånden måste följas.  
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• Ny byggnation intill en allé kan medföra beskuggning och på så sätt påverka 

allén, etc. 

I miljöbalken beskrivs det också att särskilda skäl kan ge dispens från förbudet i det 

enskilda fallet. För att handläggare på länsstyrelser ska kunna tillämpa och handlägga 

ärenden om dispenser finns naturvårdsverkets handledning. Biotopskyddsområde – 

vägledning och tillämpning av 7 kapitlet 11 § miljöbalken. I handledningen beskrivs 

vad som anses vara ett särskilt skäl. Följande stycke är punkter som Naturvårdsverket 

beskriver som särskilt skäl som gäller för alla biotopskyddsområden.  

• Beskrivs åtgärden vara exploatering av stort allmänt intresse? T.ex. anläggning 

av bostadsbyggnader.  

• Beskrivs åtgärden vara tvungen för att prioritera andra naturvårds intresse eller 

kulturvårdsintresse? – En allé på en kyrkogård, har hög naturvärden men den 

måste kanske förnyas för att behålla de kulturhistoriska värden?  

• Motiveras den beviljade dispensen av att det finns ett forsknings- och 

utbildningssyfte? Att naturvärden måste tillgodoses för att det ska vara möjligt 

att utför en undersökning tex geologi? 

• Motiveras den beviljade dispensen av hälsa och säkerhetsskäl? Finns det ett 

motiv för olyckor på människor, djur eller egendomar. Trafiksäkerhet? 

• Är motiveringen till en beviljad dispens en trädsjukdom? 

• Är motiveringen till åtgärden restaurerings behov? Genom att utföra åtgärden 

kommer naturvärden att öka på längre sikt. 

• Är dispens beviljad på grund av miljöskäl? Finns det andra miljöskäl än att 

bevara naturmiljövärdena i biotopen? 

• Är dispensen beviljad för att motiveringen är att utföra en dikesrensning?  

• Har dispensen blivit beviljad på grund av att det finns ett intresse för enskild 

verksamhet? Har markägare/jordbrukare behov av en dispens för att 

brukningsvärdet ska vara möjligt?  

• Är åtgärden i enlighet med trädvårdsplanen? 

Vid en prövning av dispens ska skadans omfattning på naturmiljön vägas mot tyngden i 

motivet för att få vidta den åtgärd som kommer orsaka skadan. Det allmänna intresset för 

att bevara biotopen ska vägas mot det enskilda intresset. Kulturmiljövärden berörs i 

handledningen på en halv sida. Det beskrivs att flera värdefulla naturmiljöer som omfattas 

av biotopskyddsbestämmelserna är formade av de som brukat marken och kan därför 

också ha höga kulturhistoriska värden. Under samma rubrik beskrivs det också att 

bestämmelserna syftar till att i första hand bevara biotoper som utgör värdefulla 

livsmiljöer för hotade djur och växtarter (Naturvårdsverket 2012).   
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2.7 Biotopskyddets framväxt 

I propositionerna Miljöpolitiken inför 1990-talet (prop. 1987/88:85) och En god livsmiljö 

(prop. 1990/91:90) konstaterades att möjligheten att skydda viktiga små områden av 

betydelse för växt- och djurliv inte var tillräcklig. Framförallt med anledning av den 

snabba utvecklingen av jord- och skogsbruk fanns det ett behov av en ny skyddsreform 

(Naturvårdsverket 2012). Biotopskyddsbestämmelserna trädde i kraft år 1994 i 

Naturvårdslagen som reglerade skyddet för naturmiljö och friluftslivet fram till 1 januari 

år 1999 då den ersattes av Miljöbalken (Ne 2018). Vägledningen från Naturvårdsverket 

kom ut 2012 och ersatte ”Allmänna råd 95:4 biotopskydd”. Vägledningens syfte är att 

vägleda om tillämpningen av de bestämmelserna i miljöbalken och tillhörande 

förordningar som reglerar biotopskyddet (Naturvårdsverket 2012).  

2.7.1 Överklagan 

Genom överklagan av beslut kan man få fram viktig praxis och på så sätt bidra till att 

tillämpningen av lagstiftningen blir likartad i hela landet (Lerman 2015). Ett beslut från 

länsstyrelsen kan överklagas till Mark-och Miljödomstolen. Det finns fem regionala 

miljödomstolar och de är en del av tingsrätten. Vidare från Mark-och Miljödomstolen kan 

utfall överklagas till Mark-och Miljööverdomstolen (MÖD) som är en del av Svea 

hovrätt. Det är inte säkert att alla beslut kan överklagas till MÖD. Ofta är det en lång och 

tidskrävande process innan målet är avgjort (Ebbesson 2015). Nedan följer en 

sammanfattning av 2 domar som kan anses som vägledande för lagen om biotopskydd 

gällande alléer. Domarna visa på lagens komplexitet.  

MÖD 2012-05-23, M 10193-12 - Syftet var att tillgodose kulturmiljön i Hemmsjö 

kyrkogård i Växjö. Ansökan innefattade dispens om att få ta ner 50 träd vid en kvadratisk 

formation. Länsstyrelsen gav dispens för nedtagning av 7 träd och Mark och 

Miljödomstolen för 24 träd. MÖD konstaterar att 6 träd utgör en risk för personskada och 

egendomsskada. Allén bedöms vara värdefull för sin omgivning dessutom finns flera 

signalarter av mossor och lavar på kyrkogården. Allén beskrivs växa i ojämn takt men 

detta anses inte försvaga naturvärdet. Det uppgavs i ärendet att det med hänsyn till 

kulturmiljön inte finns skäl till dispens för att ta ner fler träd så att de kan växa i en 

jämnare takt. MÖD drar slutsatsen att det inte finns särskilda skäl att ta ner fler träd än 

6st (Lerman 2015). 
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MÖD 2015-09-08, M 956-15 - Länsstyrelsen beviljar en dispens för att ta ner träd i en 

allé med motiveringen att de utgör en säkerhetsrisk. Med den beviljade dispensen följde 

krav på återplantering av nya träd samt avslogs dispensen för avverkning av en alm, 

eftersom Länsstyrelsen ansåg att det inte fanns något särskilt skäl att ta ner det sistnämnda 

trädet. Kommunen överklagade beslutet och yrkade på att få avverka almen också. Mark- 

och Miljödomstolen kom fram till att eftersom att det endast är två träd kvar från den 

ursprungliga allén är inte biotopskyddet längre tillämpligt. Almen kunde få tas ner utan 

ansökan om dispens. Mark-och Miljödomstolen menar att kravet på återplantering inte 

leder till någon annan bedömning eftersom en allé ska utgöras av vuxna träd. 

Naturvårdsverket yttrar sig i ärendet och menar att Mark-och Miljödomstolens 

bedömning innebar att biotopskyddets syfte kraftigt försvagas, och att beslutet skulle 

kunna innebär indirekt att biotopskyddet upphör att gälla. MÖD gör avvägningen att de 

nyplanterade träden tillsammans med almen omfattas av biotopskyddet (Mark-och 

miljööverdomstolen 2015).  

2.8 Tidigare forskning 

Emmily Waktmar har 2016 skrivit en kandidatuppsats som har titeln ”Det generella 

biotopskyddet för alléträd i Malmö - en konsekvensanalys”. Uppsatsen beskriver hur 

lagen om biotopskydd av alléer ger upphov till tolkningsfrihet och tillämpningen av lagen 

kan därför skilja sig mellan olika länsstyrelser. Hon konstaterade att Länsstyrelsen i 

Skåne har en annorlunda tolkning av lagen. Hennes syfte var att undersöka vilka 

eventuella tidsekonomiska konsekvenser det skulle få för Gatukontoret i Malmö stad om 

Länsstyrelsen i Skåne tolkat miljöbalken på samma sätt som exempelvis Länsstyrelsen i 

Kronoberg gör. Hennes resultat visade att det generella biotopskyddet är nödvändigt och 

stärkande i syftet att bevara biologisk mångfald. Eftersom skyddet inkluderar alléträd i 

stadsmiljö medför det ett påtagligt merarbete för både Gatukontoret och Länsstyrelsen 

och  hon redogör för  de tidsekonomiska konsekvenserna (Waktmar 2016). 

Johanna Schultz har 2015 skrivit ett arbete ”Ett ökat samspel mellan jordbruk och 

biotopskyddsområde – de nya dispensreglerna”. Hennes syfte var att redogöra för de 

ändringar av lagstiftningen som berör dispenser för åtgärder som underlättar för 

jordbruket och som omfattas av det generella biotopskyddet. Hon undersökte om 

ändringarna i lagstiftningen samspelar med det ursprungliga ändamålet som 

skyddsinstitut. Hon kom fram till att lagändringen inte är förenlig med biotopskyddets 
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syfte, men samtidigt menar hon att Sveriges jordbrukare också ska ha en chans att bedriva 

ett lönsamt jordbruk eftersom det står i lagändringen att biotopskyddets syfte fortfarande 

ska tillgodoses när en dispens blir beviljad. Hon kom fram till att det förhoppningsvis 

innebär att noggranna utredningar görs och att rimliga kompensationsåtgärder krävs för 

att gynna naturvärdet. På så sätt kommer förhoppningsvis inte bestämmelserna om 

biotopskyddsområden att urholkas (Schultz 2015). 

Marielle Carlsson har 2013 skrivit ”Det rättsliga skyddet för djur- och växtarter, 

artskyddsförordningens betydelse för skogsbruket”. Uppsatsen är en analys av det 

rättsliga ramverket för artskydd. Utifrån målsättningarna om en hållbar utveckling och 

bevarande av biologisk mångfald hanterar miljörätten både på internationell och på 

nationell nivå konflikter mellan olika intressen. Carlsson inriktar sig på hur det rationella 

skogsbrukets framväxt bidragit till att mängden skog har minskat och som en konsekvens 

därav även viktiga livsmiljöer för växt- och djurarter. Syftet med uppsatsen är att se vilken 

betydelse olika rättsliga instrument har för skyddet av djur- och växtarter i samband med 

skogsbruk. Dessutom att se om den rättsliga skyddsnivån är tillräckligt hög för att 

säkerhetsställa artskyddet och därmed den biologiska mångfalden inför framtiden. Hon 

anser att många av dagens regler visar sig vara otillräckliga för att kunna erbjuda skydd 

för biologisk mångfald. Hon menar att det finns en del tillämpningsproblem vad det gäller 

miljöbalken och skogsvårdslagen och även en brist på sektorsövergripande samordning. 

I uppsatsen beskrivs brister i myndighetssamverkan, särskilt i frågan om avverkning i 

skog med arter som kräver särskilt skydd (Carlsson 2013).   

Lina Svahn har skrivit en kandidatuppsats ”I gränslandet mellan natur och kultur – en 

underökning om myndigheternas uppdelning av natur och kulturmiljövård” (Svahn 

2015).  Hennes syfte var att utreda skillnaden mellan natur- och kulturmiljövården samt 

undersöka vilka framtida områden som finns för ett utökat samarbete. Hon gjorde detta 

genom att studera Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet för att förstå skillnader 

och likheter. Hon visar att bilden av natur-och kulturvård som varandras motsatspar lever 

kvar än idag även då det är omöjligt att upprätthålla motsvarande skillnader i landskapet. 

Att hålla kvar vid denna kategorisering blir således föråldrande och skapar en onödig 

klyfta mellan natur- och kulturmiljövård. Hon föreslår att en bättre och mer utvecklande 

landskapsvård skulle kunna skapas om vi kunde se landskapet i sin helhet. Hon beskriver 

att vi har kommit en bit på vägen genom att titta på större landskapsutsnitt och inte enbart 
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på punktobjekt. Hon föreslår en gemensam landskapsvård genom att samordna natur- och 

kulturmiljövården i en och samma sektion (Svahn 2015).   

Liliana Ravanshad har 2015 skrivit en kandidatuppsats som har titeln ”Förnyelse av 

historiska alléer i Sverige– Hur förnyas och restaureras historiska alléer i Sverige - är 

det natur eller kulturhistoria som bestämmer åtgärderna” Hennes syfte var att förstå hur 

det levande arvet i Sverige ska bevaras och vilken argumentation som väger tyngst, den 

kulturhistoriska eller den naturvårdsbaserade, i bevarandearbetet med alléer. Hon har valt 

ut 7st alléer som hon undersöker i sitt arbete. Av alléerna hon valt ut faller några under 

kulturmiljölagen som byggnadsminnen. Vissa av alléerna är skyddade som naturminne 

och alla de undersökta alléerna omfattas av biotopskyddet (Ravanshad 2015). Hon har 

valt ut speciella alléer som hon vet innehåller höga natur- respektive kulturvärden och för 

ett resonemang kring hur de värderas. Hon väjer att analysera både kulturmiljölagen och 

miljöbalken, till skillnad från min uppsats som fokuserar på beslut baserade på det 

generella biotopskyddet men med ett resonemang relaterat till kulturvärdet.    
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3 Metod 

3.1 Urval av länsstyrelser 

För att kunna utföra underökningen under avsatt tid har fem länsstyrelser valts ut. Genom 

offentlighetsprincipen har 28st beslut begärts ut från länsstyrelserna. De utvalda 

Länsstyrelserna är Skåne, Blekinge, Uppsala, Dalarna och Västra Götaland. Sex beslut 

från varje länsstyrelse förutom från Länsstyrelsen Västra Götaland som bara hade fyra 

beslut efter år 2012. Den grundläggande tanken med ett välja ut de nämnda 

länsstyrelserna är att det måste finnas tillräckligt med ansökningar och beslut för att kunna 

se ett mönster och dra slutsatser. De är också utvalda för att kunna försöka ge en överblick 

över relativt stora delar av södra och mellersta Sverige men också med hänsyn till de 

nemorala och boreonemorala zonernas utbredning. Lövträdens tillväxt regleras 

framförallt av temperaturklimatet och därför är det mer gynnsamt för ett större antal arter 

av lövträd i södra Sverige (Skogssverige 2016).  

3.2 Tolkning som metod 

Uppsatsen använder sig av metoden tolkning för att kunna se kvalitén på dispensbesluten 

och svara på frågeställningarna. Hans George Gadamer, tysk filosof känd för 

hermeneutiken, menar att man inte kan stå utanför sitt egna medvetande när man 

tolkarverkligheten t.ex. i form av texter. Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av 

en text eller läran om förståelse. Det vi tolkar och förstår bygger på våra tidigare 

erfarenheter och vår personlighet. Hermeneutiken menar att det finns flera sätt att förstå 

värden eller en viss företeelse på. Torin bygger på att erkänna att vi aldrig kan ställa oss 

utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Så min tolkning av besluten kommer enligt 

hermeneutiken att påverkas av min bakgrund bland annat som landskapsvetare och mina 

andra erfarenheter. Därför bör vi också enligt Hans George Gadamer ta del av andras 

arbeten, iakttagelser och insamlade data (Ödman, 2003).  

3.3 Analys 

Hur kommer besluten att granskas och analyseras? För att kunna svara på 

frågeställningarna samt för att visa att besluten är analyserade på ett strukturerat sätt har 

en analysmall använts. Mallen har tagits fram genom att använda Naturvårdsverkets 



 

21 

 

handbok om ”vägledning och tillämpning av miljöbalken kap 7 §11 biotopskyddet”, samt 

Lennart Hellspongs bok ”Metoder för brukstextanalyser”. Hellspong (2003) presenterar 

ett antal sätt att analysera brukstexter. Han redogör för olika metoder och boken används 

ofta som referens i sammanhang där textanalyser genomförts. Genom metoderna som han 

presenterar har jag fått en insikt i hur textanalyser kan utföras och därefter utformat 

analysmallen. Mallens olika frågor är utformade för att kunna ge svar på 

frågeställningarna. Besluten lästes först en gång för att få översikt, därefter har de lästs 

en gång till och samtidigt har ord, begrepp och meningar som är viktiga för att svara på 

frågeställningarna markerats. Därefter har varje beslut sammanfattats. Efter det har 

frågorna i analysmallen besvarats (Bilaga 1). När alla beslut från en länsstyrelse 

genomgått denna process har resultatet sammanställts under rubrikerna naturmiljö, 

kulturmiljö, beviljad dispens och avslagen dispens för en länsstyrelse i taget.   

3.4 Analysmall 

1. Används begrepp som berör kulturmiljö? Tex genom att hänvisa till 

kulturmiljölagen? 

2. Framgår det om samråd skett med enheten på Länsstyrelsen som har hand om 

kulturmiljövård? 

3. Framgår det om allén finns i ett område som är av kulturhistoriskt värde? 

4. Beskrivs alléns omkringliggande område? Sätts allén i ett landskapsperspektiv? 

5. Används betydelsefulla termer/begrep som bidrar till naturvärden? Så som tex 

högstubbe faunadepå? 

6. Beskrivs arten som allén består av? 

7. Beskrivs några andra arter som är knutna till allén, av tex mossa, lavar, fåglar och 

insekter? 

8. Beskrivs strukturer eller funktioner som möjliggör eller gynnar särskilda 

artförekomster? T.ex. hamlade träd? Gamla träd? 

9. Beskrivs allén ha ekosystemtjänster? Så som tex luftrening och reglering av 

dagvatten.  

10. Är dispensen beviljad?  

11. Beskrivs andra alternativ än att bevilja dispensen? 

12. Beskrivs anledningen till beviljad dispensen vara av något särskilt skäl som 

naturvårdsverket beskriver i sin handbok? Se sidan 15.  

13. Finns det andra alternativ som gör att dispens blir beviljade? 

14. Motiveras beslutet om det blivit avslag?  
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3.5 Avgränsningar 

Naturvårdsverkets handledning kom ut 2012 därför har inte äldre beslut än så granskats. 

För att studien ska vara genomförbar under avsatt tid har 28st beslut analyserats.    

3.6 Metodkritik 

Risken med att analysera text med en analysmall är att man blir påverkad av arbetets 

frågeställning och att man därför enbart letar efter svar på dessa i stället för att ha en 

objektiv syn som följer analysmallen (Hellspong 2003). Analysmallen är utformad på ett 

sätt som är till för att kunna svara på frågeställningarna och blir därför övergripande, 

vilket i sin tur leder till att vissa frågor i analysmallen är väldigt relevanta för vissa beslut 

och inte så relevanta andra beslut. Slutsatsen och diskussion lyfter problematiken med att 

använda begrepp som skiljer på natur och kultur, men uppsatsen frågeställningar 

innehåller just dessa begrepp.   
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4 Resultat 

Resultatet presenteras genom att jag redogör för en länsstyrelse i taget. Redogörelsen är 

uppdelad i de 4 underrubrikerna naturmiljö, kulturmiljö, beviljad dispens och avslagen 

dispens. Under varje rubrik följer en sammanfattning som tagits fram med hjälp av 

analysmallen (Bilaga 1). Redogörelsen för varje länsstyrelse börjar med en tabell där det 

beskrivs vem som ansökt, vad beslutet fått för utfall och vilket nummer beslutet har i 

uppsatsen. Enligt lag ska ett särskilt skäl finnas för att dispens ska beviljas, se de särskilda 

skälen sida 15. 

4.1 Länsstyrelsen Uppsala län 

Tabell 1 Översikt av besluten från Länsstyrelsen Uppsala län  

Beslut  Ansökt av  Dispens  

1 Uppsala kommun  Beviljad  

2 Sveriges lantbruksuniversitet Beviljad  

3 Rasbo pastorat Avslag  

4 Uppsala kommun  Beviljad  

5 Sport och rekreationsfastigheter AB Beviljad  

6 Uppsala kommun  Avslag  
Källa: Länsstyrelsen Uppsala län 

4.1.1 Kulturmiljö  

Besluten från Uppsala Länsstyrelse berör inte kulturvärdet speciellt mycket. Utifrån 

analysmallen berörs det bara i frågan om landskapsbilden och alléns omkringliggande 

område.  

4.1.2 Naturmiljö 

Alla analyserade beslut från Länsstyrelse Uppsala län berör naturmiljön. Begrepp som 

faunadepå, högstubbe, restbiotop, rödlistad, livsmiljö och död ved som kan kopplas till 

naturmiljö och naturvärde används i stor utsträckning i beslut 2. I beslut 5 beskrivs den 

berörda allén som ”relativt ung och hyser bedömningsvis inte några höga naturvärden” 

(Dnr 521-7091-2017, 2017, s.3). I alla besluten beskrivs inte specifika naturmiljöer och 

naturvärden för just den ansökta allén, utan generella naturmiljövärden för biotopen allé.  
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4.1.3 Beviljad dispens 

Beslut 1 och 5 beskrivs vara beviljat med motiveringen att det finns ett stort allmänt 

intresse. Beslut 1 omfattar dispens för avverkning av 86st träd för att prioritera 

kollektivtrafiken och möjliggöra för en detaljplan. I beslutet beskrivs det att nedtagningen 

och omplanteringen av träden kommer att höja naturvärdena på längre sikt, vilket också 

är ett särskilt skäl som Naturvårdsverket beskriver. I beslut 5 beskrivs anledningen till 

den beviljade dispensen vara att träden hamnat i en konflikt med nybyggnationen av ny 

verksamheten. Dispensen motiveras med att biotopen kommer att finnas kvar på längre 

sikt och alltså också dess ekologiska funktion. Beslut 2 och 4 beviljades på grund av 

säkerhetsrisken och trädsjukdom. I beslut 2 anses träden vara en fara för omgivningen, 

att det finns en hög risk att fordon och boende skadas. Träden är döda på grund av 

almsjukan. I beslut 4 riskerar träden att falla över gångstråk och körbanor, dispensen 

motiveras också med att man ”vill upprätthålla en intakt allé inför framtiden […] för att 

öka naturvärden på längre sikt” (Dnr 521-238-2018, 2018, s.1). Allén består av en 

dubbelsidig björkallé med 136st träd och dispensen gäller nedtagandet av 12 av dessa 

träd. De beviljade besluten motiveras med särskilda skäl.    

4.1.4 Avslagen dispens 

Beslut 3 är motiverat med avslag på grund av att länsstyrelsen anser att den aktuella allén 

inte är någon fara för omgivningen trots att träden är gamla. Länsstyrelsen gör 

avvägningen att det allmänna intresset att bibehålla funktion som allén har för närområdet 

väger tyngst.  I beslutet hänvisas det också till en annan allé i närheten som blivit beskuren 

och inventerad av en arborist. Länsstyrelsen beskriver att de tror att med hjälp av samma 

åtgärder kan man klara en ny byggnation och låta allén stå kvar. Beslut 6 är dispens nekad 

på grund av att kommunen som ansöker om dispens motiverar med att man vill ta ner träd 

och återplantera för att skapa en enhetlig allé. 
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4.2 Länsstyrelsen Skåne 

Tabell 2 Översikt av besluten från Länsstyrelsen Skåne 

Beslut Ansökt av  Dispens  

7 Löderups församling Delvis 

8 Elna Klang Beviljad  

9 Håkan Svensson Ravlunda Beviljad  

10 Hörrs församling Avslag 

11 Råbelöfs Fideikommiss AB Avslag 

12 Höganäs kommun  Beviljad  
Källa: Länsstyrelsen Skåne 

4.2.1 Kulturmiljö  

Fyra av de sex undersökta besluten berör kulturmiljön. I beslut 7 informerar man att 

avverkningen kräver tillstånd enligt kap 4 kulturmiljölagen – kyrkliga kulturminnen, och 

att länsstyrelsens kulturmiljöenhet därför ska kontaktas i ärendet. I samma beslut beskrivs 

det ”Ekens värde är knutet till att den är mycket gammal och sannolikt biologiskt 

värdefull samt att den är ett kulturminne” (Dnr 521-7082-2017 1286, 2018, s.5). Beslut 9 

hänvisar till kulturmiljölagen 

 ”Den aktuella platsen hyser inga kända fornlämningar men om 

fornlämningar påträffas i samband med markarbetena ska arbeten omedelbart 

avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i 

kulturmiljölagen (2 kap 10§) och gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda 

som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager m.m.”  (Dnr 521-

15736-2016 1286, 2016, s.1).  

4.2.2 Naturmiljö  

Alla de undersökta besluten från Länsstyrelsen Skåne berör naturmiljön, speciellt mycket 

i beslut 7, 10 och 11. Beslut 10 avviker, andra aktörer har yttrat sig i ärendet, både en 

arborist och en biologisk inventering av Regionmuseet i Kristianstad bifogas och hänvisas 

till i beslutet.  

 ”inventerat allén och bedömer att samtliga träd har höga naturvärden. På 

träden förekommer bland annat signalarter ”guldklockmossa” och ”lönnlav”. 
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(sannolikt avses guldlockmossa) Båda lindarna har stamhål som kan utgöra 

lämpliga boplatser för hålhäckande fåglar och fladdermöss […]en av lindarna 

och de båda skogslönnarna finns registrerade som skyddsvärda träd i 

trädportalen” (Dnr 521-8898-2015 1267, 2017 s.2). 

I beslut 11 redogörs för naturvärdet genom att man beskriver att den aktuella allén utgörs 

av en dubbelsidig allé med ca 150 träd. Bestående av många olika trädslag bland annat 

skogslönn, kastanj, ask, avenbok, poppel, ek, björk, tysklönn och al. Det beskrivs att 

träden är av olika åldrar och att många av träden har håligheter och täckande mossor och 

lavar.   

4.2.3 Beviljad dispens  

De tre besluten som är beviljade dispens är motiverade med att träden är sjuka, gamla och 

utgör en säkerhetsrisk. I Beslut 9 beskrivs det att ”Biotopskyddets syften bedöms 

fortfarande kunna tillgodoses då de kvarvarande träden fortfarande utgör en allé” (Dnr 

521-17141-2017 12 91, 2018 s.1). Det delvis beviljade beslutet 7 innebär att två träd få 

tas ner men att de övriga träden i allén får avslag. Det motiveras med att de två unga 

hästkastanjerna som blivit beviljade dispens skuggar en gammal ek som länsstyrelsen 

bedömer ha högre biotoppvärde. Det står också i beslutet att ”Träd nummer 16 är 

dessutom det träd som anses orsaka störst skada på muren” (Dnr 521-7082-2017 1286, 

2018 s.2). Det kan kopplas till det särskilda skälet att åtgärden är tvungen att göras för att 

prioritera andra naturvårds intresse eller kulturvårdsintressen. 

4.2.4 Avslagen dispens  

Den avslagna delen av beslut 7 motiveras med följande ” att träden i allén inte är estetiskt 

tilltalande och skräpar ner kan inte anses vara ett särskilt skäl” (Dnr 521-7082-2017 1286, 

2018 s.2). Beslut 10 är avslaget eftersom av de insända handlingar inte framkommit att 

träden utgör en säkerhetsrisk och inga andra skäl har angivits. Länsstyrelsen gör 

bedömningen att det allmänna intresset för att bevara allén väger tyngre än intresset att 

avverka allén. I beslutet tas stor hänsyn till Regionmuseet i Kristianstads inventering och 

arboristens uttalande om att träden hyser högt kulturhistoriskt värde.  Ärendet får dock 

dispens för en säkerhetsbeskärning på rekommendation från arborist. Beslut 11 är 

avslaget på grund av att det i ansökan beskriver att träden ska tas ner på grund av estetiska 
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skäl. ”då ni vill ha en mer enhetlig och jämnårig allé” (Dnr 521-771-2014 1290, 2015, 

s.1)  

4.3 Länsstyrelsen i Dalarnas län  

Tabell 3 Översikt av besluten från Länsstyrelsen Dalarnas Län 

Beslut Ansökt av  Dispens 

13 Borlänge Energi  Beviljad  

14 Trafikverket Delvis 

15 Catena Fastigheter Beviljad  

16 Kopparstaden AB Avslag 

17 By-Folkkärna pastorat Avslag 

18 Västmanland - Dalarna miljö - och byggförvaltingen Beviljad  
                                                                                                   Källa: Länsstyrelsen Dalarnas Län 

4.3.1 Kulturmiljö  

I fem av de sex undersökta besluten från Länsstyrelsen i Dalarnas län berörs kulturmiljön. 

Det tas stor hänsyn till kulturmiljövärdena i många beslut, bland annat i beslut 16.  

”kulturmiljöfunktionen framför att det ur kulturmiljösynpunkt är olämpligt 

att ta ned de aktuella lönnarna. Den aktuella delen av Falun anlades under 

1800-talets andra hälft, med en trädgårdskaraktär bestående av större 

fristående villalikande bebyggelse omgiven av växtlighet. Även om delar av 

bebyggelsen har bytts ut är lummigheten med trädplanteringar viktigt bevarat 

karaktärsdrag som är viktig att värna om” (Dnr 521-1021-2016, 2016, s.1) 

4.3.2 Naturmiljön  

I samtliga undersökta beslut berörs naturmiljön. En del beslut rör naturmiljön i en större 

utsträckning och del beslut berör naturmiljön på bara en eller två punkter. Ofta då genom 

att beskriva vilket trädslag allén består av och dess vitalitet. I beslut 13 beskrivs 

naturmiljön bland annat med ” Länsstyrelsen ser gärna att de nedtagna träden ska läggas 

i en faunadepå” (Dnr 521-2854-2018, 2018, s.1)  
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4.3.3 Beviljad dispens 

De tre besluten som är beviljade motiveras med särskilda skäl. Beslut 13 och 15 beviljas 

på grund av säkerhetsaspekten. Beslut 13 motiveras med att trädet har en kraftig 

sprickbildning. Beslut 15 motiveras med att samtliga träd är i mycket dålig kondition och 

döende, dessutom har många av träden mekaniska skador på rötterna. Beslut 18 motiveras 

med stort allmänt intresse. Området där allén finns ska planläggas för handel och i 

samband med exploateringen kommer en gång/cykelbana att flyttas och en ny allé med 

rödek kommer planteras. Beslut 14 som är delvis beviljad motiveras av 

säkerhetsaspekten, ombyggnad görs för att förbättra trafiksäkerheten och närmiljön för 

boende i Ludvika samt rusta upp befintlig väg. Den delen som är beviljad berör 38st olika 

träd i olika alléer.  

4.3.4 Avslagen dispens  

I beslut 14 avslås i samma ansökan att få ta ner en björk i en allé. Motiveringen till att ta 

ner björken lyder såhär ”tas ner av symmetriska skäl för att istället kunna plantera en rad 

med lindar på platsen”. (Dnr 521-10801-2017, 2018, s.3) Avslaget i beslut 16 kopplas till 

stora delar till kulturmiljöfunktionens yttrande. ”med bakgrund av att länsstyrelsen ser att 

alternativa lösningar finns samt att det ur kulturmiljösynpunkt är olämpligt att ta ner 

lönnar beslutar länsstyrelsen att avslå er ansökan” (Dnr 521-1021-2016, 2016, s.1) Beslut 

17 får avslag på grund av att allén ingår i en trädplan som upprättades 6 januari 2007. I 

planen bedöms de aktuella träden vara i dålig kondition och bör enligt planen tas ner om 

10 år. Länsstyrelsen besökte platsen 3 juni 2014 och fann att de flesta träden är av god 

vitalitet och inte behöver avverkas ur säkerhetssynpunkt. 

4.4 Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Tabell 4 Översikt av besluten från Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Beslut Ansökt av  Dispens 

19 Trollhättans Stad/ Stadsbyggdasförvaltningen  Beviljad 

20 Jakob Lagercrantz Avslag 

21 Partille kommun Beviljad 

22 Trafikverket Beviljad  
Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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4.4.1 Kulturmiljö  

I ett av det analyserade besluten berörs kulturmiljön. I beslut 19 skrivs det ”många av 

dessa livsmiljöer har också ett kulturhistoriskt värde” (Dnr 521-4155-13, s.2 2013).  

4.4.2 Naturmiljö  

Naturvärdet och naturmiljön berörs inte i så stor utsträckning. Det berörs oftast i de 

generella texterna om biotopskyddet. I beslut 22 beskrivs naturvärdet så här 

”Länsstyrelsen bedömer, utifrån trädslag och ålder, att alléns värde för naturmiljön är 

ringa […] träden bedöms vara unga och vitala, men ha ett mycket begränsat naturvärde” 

(Dnr 521-268778-2015, s.1, 2018) 

4.4.3 Beviljad dispens  

Beslut 19 och 22 är beviljade dispens på grund av säkerhetsaspekten och sjukdom. I beslut 

19 beskrivs anledningen vara ” åtgärden avses utföras på grund av att almarna har 

drabbats av almsjuka vilket innebär risk för nedfallande grenar i gata och på 

strandpromenad” (Dnr 521-4155-2013, s.1, 2013). Beslut 22 motiveras med ”vid en 

avvägning mot behovet att tillgodose säkerheten vid järnvägen bedömer länsstyrelsen att 

dispens kan ges” (Dnr 521-3969-2017, s.1, 2017). I beslut 21 är motiveringen till den 

beviljade dispensen inte så tydlig men man kan förstå att dispensen är beviljad på grund 

av ett stort allmänt intresse.  

4.4.4 Avslagen dispens  

Beslut 20 motiveras med avslag ”att träd är försvagade men endast på längre sikt riskerar 

att falla i vägområdet är inte att betrakta som särskilt skäl” (Dnr 521-14030-2014, s.2, 

2014) länsstyrelsen bedömer att nedgrävning av VA-ledning mitt i vägen kan genomföras 

med tillräcklig försiktighet, så att björkarna i allén klarar sig utan allvarlig skada.  
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4.5 Länsstyrelsen Blekinge 

Tabell 5 Översikt av besluten från Länsstyrelsen Blekinge 

Beslut Ansökt av  Dispens 

23 Karlskrona kommun Beviljad  

24 Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen  Beviljad  

25 Trafikverket Delvis 

26 Trafikverket Delvis 

27 Karlskrona kommun Beviljad  

28 Skanska  Beviljad  
     Källa: Länsstyrelsen Blekinge 

4.5.1 Kulturmiljö   

I besluten från Länsstyrelsen i Blekingen berörs kulturvärdet i ett beslut, beslut 24. I 

meningen ”Det aktuella området omfattas bland annat av länsstyrelsens regionala 

kulturminnesvårdprogram, världsarvet örlogsstaden Karlskrona och är klassat som 

riksintresse för kulturmiljövård” (Dnr 521-4228-2016, 2016, s.2).  

4.5.2 Naturmiljö  

Naturmiljön berörs i alla undersöka besluten förutom i beslut 28. Framförallt tydligt i 

beslut 26 där det redogörs för kommunekologens bedömning av naturvärdena. 

Kommunekologen beskriver att värdet finns i trädens ålder och dess allmänna påverkan 

på områdets karaktär, inte på vad som växer på dem. I beslut 24 beskrivs naturvärdet 

bland annat så här ”Länsstyrelsen känner inte till att det finns några höga värden knutna 

till de aktuella träden […] träden har heller inga höga värden i dagsläget utöver funktionen 

som ett spridningselement” (Dnr 521-4228-2016, 2016, s.2). I beslut 25 beskrivs 

naturvärdet så här ”allén bedöms ha höga naturvärden och utgör en viktig del i området” 

(Dnr 521-883-2016, 2016 s.3). I flera av besluten används ordet faunadepå när det 

redogörs för kompensationsåtgärder.  

4.5.3 Beviljad dispens  

Alla besluten som är beviljade grundas på särskilt skäl, beslut 23, 24 och motiveras med 

säkerhetsrisk och sjukdom. Beslut 27 motiveras av ett stort allmänt intresse och ger skäl 



 

31 

 

för dispens för att området ska utvecklas till en ny stadsdel med ny bebyggelse. I Beslut 

23 beskrivs det 

 ” Platsbesök har gjorts av länsstyrelsen. Ett antal träd har synliga 

svampangrepp och saknar dessutom löv […] Anledningen till att samtliga 

träd ska tas ned är för att flertalet träd är i dåligt skick, och att samtliga träd 

förväntas bli dåliga inom en snar framtid […] Länsstyrelsen bedömer även 

att säkerhetsaspekten och åtgärdsbehovet i detta fall väger tyngre än 

naturvärdena som noteras” (Dnr 521-17032017 2018 s.2) 

 Anledningen till att beslut 24 blir beviljat beskrivs i meningen ”det är bättre att ta ner 

träden innan de utgör en påtaglig säkerhetsrisk då det inte finns någon rimlig lösning för 

att rädda befintliga träd” (Dnr 521-4228-2016, 2016 s.2). Beslut 28 styrks med 

motiveringen att hänsyn ska tas till de som passerar på vägen och att risken för träd som 

kan falla över vägen ska avverkas. Beslut 25 och 26 är delvis beviljade. I beslut 25 

beviljas dispens för att ta ner ett träd som benämns som nr 24, trädet anses av arboristen 

vara i så pass dåligt skick att fällning rekommenderas. Dispensen söks för att göra 

området säkrare för trafikanter och boende i området. I beslut 26 får Trafikverket dispens 

för att ta ner 7 döda träd och 3 stubbar. 

4.5.4 Avslagen dispens  

De undersöka besluten från Länsstyrelsen i Blekinge innebär inte fullständiga avslag. I 

beslut 25 nekas att ta ner ett träd som benämns som nr 21. Motiveringen är att efter samråd 

med en arborist bedöms inte trädet vara så försvagat att en fällning är nödvändigt, men 

dispens ges att ta bort döda grenar. I Beslut 26 avslås ansökan om att ta ner de två lindarna. 

De anses av länsstyrelsen inte vara så sjuka och tillåts istället att beskäras.  

4.6 Sammanfattning av resultatet 

Naturmiljön berörs i alla de analyserade besluten. I många fall beskrivs generellt vilka 

naturvärden en allé i allmänhet har men inte specifika värden för den berörda allén. Beslut 

från Länsstyrelsen i Skåne och Dalarna lyfter fram kulturmiljövärdena och hänvisar ofta 

till kulturmiljölagen eller enheten som har hand om kulturmiljöfrågor. Även i besluten 

från länsstyrelsen i Västra Götaland och Blekinge går det att se exempel på beslut som 

berör kulturmiljön. Beslut vid Länsstyrelsen i Uppsala berör kulturmiljövärdet minst. 
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Av de analyserade besluten är 17 beviljade dispens, 7 avslagna och 4 delvis beviljade. De 

beviljade dispenserna motiveras med särskilda skäl, som beskrivs i Naturvårdsverkets 

handbok Biotopskyddsområde – vägledning och tillämpning av 7 kapitlet 11 § 

miljöbalken (Naturvårdsverket 2012). De särskilda skälen som beskrivs är allmänna för 

alla generella biotopskyddsområden och inte specifika för alléer. I vissa fall är det 

särskilda skälet tydligt beskrivet och motiverat, i några fall utformar länsstyrelsen ett 

särskilt skäl utifrån ansökan utan att det är motiverat av den som ansökt. Av de beviljade 

dispenserna från de undersökta Länsstyrelserna motiveras 12st med det särskilda skälet 

”motiveras den beviljade dispensen av hälsa och säkerhetsskäl? Finns det ett motiv för 

”olyckor på människor, djur eller egendomar, Trafiksäkerhet?” och det särskilda skälet 

”Är motiveringen till den beviljade dispensen trädsjukdom”. Dessa två särskilda skäl 

förekommer ofta i kombination och kan i många fall inte skiljas. 5st av de beviljade 

dispenserna är motiverade med ”beskrivs åtgärden vara exploatering av stort allmänt 

intresse? T.ex. anläggning av bostadsbyggnader”. Av avslagsbesluten är 3st motiverade 

med att det inte finns något särskilt skäl, 3st är har fått avslag på grund av att åtgärden 

beskrivs utföras av estetiska skäl, 1st på grund av kulturmiljöfunktionens yttrande. De 4 

besluten som delvis är beviljade är också motiverade med de tidigare nämnda särskilda 

skälen. Förutom beslut 7 som också inkluderar det särskilda skälet ”Beskrivs åtgärden 

vara tvungen för att prioritera andra naturvårds intresse eller kulturvårdsintresse?” 

5 Diskussion   

Syftet med arbetet är att undersöka hur utvalda länsstyrelser i Sverige behandlar beslut 

om dispens från det generella biotopskyddet av alléer.  

5.1 Kulturvärde  

Beslut 16, nekas dispens med hänvisning till kulturmiljön och att länsstyrelsen ser att det 

finns andra alternativ till lösningar. Precis som resultatet visar berörs kulturmiljön tydligt 

i beslutet och det är intressant att en dispens verkar kunna motiveras med avslag på grund 

av den specifika kulturmiljön och kulturmiljövärdet. Att däremot få en dispens beviljad 

för att höja kulturmiljövärdet verkar svårare. Exempel finns i domen MÖD 2012-05-23, 

M 10193-12, där syftet var att tillgodose kulturmiljön vid Hemmsjö kyrkogård (Lerman 

2015). Detta trots att det finns ett särskilt skäl i Naturvårdsverkets vägledning ”Beskrivs 

åtgärden vara tvungen för att prioritera andra naturvårds intresse eller 
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kulturvårdsintresse? – En allé på en kyrkogård, har höga naturvärden men den måste 

kanske förnyas för att behålla de kulturhistoriska värdena?” (Naturvårdsverket 2012) 

Hur kan det då komma sig att det bara är naturvärdet som är skyddat i biotopskyddet som 

rör alla alléer? Ser man till natur- och kulturvårdens utveckling och historia kan man hitta 

mönster och sammanhang som antyder varför det bara är naturvärdet som skyddas än i 

dag. Natur- och kulturvården regleras fortfarande av olika lagstiftningar. Det kan bland 

annat ses i miljöbalken som skiljer på natur-och kulturreservat.  

Landskapsutvecklingen under 1900-talet leder till ett allt mer rationaliserat jord-och 

skogsbruk som en del av den övriga samhällsutvecklingen, industrialiseringen och 

teknikutvecklingen (Isacson 2007). Till följd av detta föds också tankar om natur-och 

kulturskydd. När de första nationalparkerna etableras är det framförallt med motiveringen 

att skydda den orörda naturen från människan och dess nyttolandskap (Gren 2010). 

Naturskyddet sker från början avskilt från kulturen och synen på landskapet går från en 

helhetssyn till att naturvården blir fokuserad på biologisk mångfald och biotoper. En av 

anledningarna till biotopskyddets framväxt var att man såg att möjligheten att skydda små 

viktiga områden för växt- och djurliv inte var tillräcklig (Naturvårdsverket 2012).  

Idag finns en bred politisk efterfrågan att natur- och kulturvården ska samarbeta och att 

det ska finnas fler motiv än att bara skydda och bevara. Det kan bland annat ses i en rad 

skrivelser som tidigare nämnts.  ”En samlad naturvårds politik” (Skr. 2001/02 :173) 

(Regeringskansliet 2015), ”Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag” (2004/05:150) 

(Regeringskansliet 2004) och i Regeringens propositionen 2008/09:214 ”Hållbart skydd 

av naturområden” som även beskriver att samverkan mellan natur och kulturvården 

måste utvecklas (Regeringskansliet 2015). Saltzman beskriver problematiken med att 

dela upp landskapet i natur och kultur (Saltzman 2010). I dagens samhälle finns en 

medvetenhet om vikten av helhetssyn men lagstiftningen är fortfarande inte tillräckligt 

utvecklad, ursprungstankar och äldre uppfattningar om naturskyddet verkar finnas kvar. 

Att ett landskapselement som en allé endast får skydd för naturmiljön via biotopskyddet 

trots att det hyser stora kulturvärden kan tyckas gå emot dagens tankesätt om en enhetlig 

landskapsbild. Ser man till alléns historia har den ofta inte anlagts eller skapats för att 

producera eller skydda naturvärden. Det har blivit effekten allt eftersom gamla träd blivit 

en bristvara i landskapet (Riksantikvarieämbetet 2014). Resultatet visar att det finns en 

förståelse bland handläggare på länsstyrelsen att alléer har både höga natur-och 
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kulturvärden. På grund av att stöd i lagen fattas kan inte handläggare hänvisa till 

kulturvärdet på samma sätt som naturvärdet. I flera av de analyserade besluten från 

Länsstyrelsen i Dalarna har man låtit Länsstyrelsens kulturmiljöfunktionen yttra sig i 

ärendet vilket gör att hänsyn till kulturvärdet tydligare beaktas och syns i de besluten. 

Naturvårdsverkets handledning lyfter fram kulturmiljön men beskriver också att 

bestämmelserna i första hand syftar till att bevara biotoper som utgör värdefulla 

livsmiljöer för hotade djur och växtarter. Svahn (2015) beskriver att det är omöjligt att 

upprätthålla skillnaderna mellan natur och kultur i dagens landskap men att bilden av 

natur och kultur som varandras motsatser fortfarande finn kvar. Svahn (2015) menar att 

vi kommit en bit på vägen genom att undersöka större landskapsutsnitt och inte enbart 

punktobjekt. Kanske skulle man kunna applicera detta tankesätt på alléerna och 

biotopskyddet. Idag ses de som punkt och linjeobjekt i landskapet i och med lagens 

utformning.  

5.2 Naturvärde  

Det är naturvärdet som är skyddat i lagen gällande det generella biotopskyddet av alléer. 

Naturvärdet beskrivs vara biologiska och andra förutsättningar som är nödvändiga för att 

bibehålla en biotops funktion för växt och djurliv (Naturvårdsverket 2015). I många av 

besluten beskrivs inte några specifika arter för den berörda allén. Beslutstexten är istället 

mer generellt hållen och beskriver mångfalden av arterna i allmänhet. Ett av besluten 

skiljer sig dock från mängden. Det är beslut 10 som redovisar både signalarter och 

inventeringar som beskriver specifika arter för allén som beslutet berör.  

5.3 Lagen – hur ska den tolkas?  

Natur och kultur är beroende av varandra för att landskapselementet allé ska finnas och 

bevaras. I lagen står det dock tydligt att det endast är naturvärden som är skyddade i 

biotopskyddet. 

” 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” (Naturvårdsverket, 2012)  
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”Så som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs 

en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska 

till övervägande del utgöras av vuxna träd” (Naturvårdsverket, 2012) 

Beskrivningen av biotopskyddet och beskrivningen av vad en allé är ger upphov till olika 

tolkningar. Var drar man gränsen för en skada på naturmiljön? Hur avgör man om en allé 

bidrar till en säkerhetsrisk? Vad är ett i övrigt öppet landskap? Waktmar (2016) drar också 

slutsatsen att lagen ger upphov till tolkningsfrihet när hon analyserar Länsstyrelsen i 

Skånes sätt att se på biotopskyddet av alléer och visar också på de tidsekonomiska 

konsekvenserna. (Waktmar 2016). Carlssons (2013) berör vikten av att kunna samordna 

olika intressen när det gäller miljörätten och menar att reglerna för att kunna erbjuda 

skydd för biologisk mångfald är otillräckliga och att det också saknas strategier att nå upp 

till politikernas miljömål. Miljöbalken bidrar till tillämpningsproblem och det finns en 

brist på sektorsövergripande samordning gällande miljöbalken och skogsvårdslagen 

(Carlsson 2013). Detta kan också ses i mina resultat som visar på en otydlig samordning 

mellan natur-och kulturmiljövårdens lagstiftning. Domen MÖD 2015-09-08, M956 – 15 

visar på lagstiftningens tolkningsfrihet och komplexitet. Länsstyrelsen bedömer på ett 

sätt, Mark-och miljödomstolen gör en annan bedömning och i MÖD:s slutliga beslut 

överensstämmer med Länsstyrelsens (Mark-och miljööverdomstolen 2015).     

5.4 Det särskilda skälet  

Alla de 17 besluten där dispens beviljades kan motiveras av särskilt skäl. Ibland är det 

särskilda skälet tydligt angivet av sökande. Ibland har länsstyrelsen tolkat och formulerat 

beslutet och det särskilda skälet utifrån ansökan utan att det tydligt varit angivet. I beslut 

23 ges dispens för att avverka samtliga träd i allén med motiveringen att flera träd är i 

dåligt skick och att samtliga träd förväntas bli dåliga inom en snar framtid. Lika så i beslut 

8 ges också dispens för att avverka samtliga träd i allén med motiveringen att de befinner 

sig i ett långt gånget sjukdomsförlopp där vissa träd är döende och något träd har redan 

dött. Däremot nekas dispens i beslut 17 trots att träden beskrivs ha döda grenar och är i 

behov av beskärning men det saknas ändå ett tydligt särskilt skäl. De tre besluten är 

likartade men har ändå fått olika utfall.  

Hans George Gadamer bygger sina teorier på att man inte kan frångå det egna 

medvetandet när man tolkar omvärlden (Ödman, 2003). Enligt den uppfattningen 
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kommer handläggarens värderingar att spela roll när beslut fattas. Är det då en nackdel 

att det görs olika bedömningar? I lagen står det att man ska göra bedömningar i det 

enskilda fallet, vilket vittnar om en förståelse av att alléer kan se ut på många olika sätt. 

Samtidigt skriver Lerman i lagtolken att domar och praxis leder fram till att man kan göra 

så lika bedömningar som möjligt (Lerman 2015). Målet måste vara att göra så lika 

bedömning som möjligt men utifrån förståelsen att alléer är olika. Ingen allé är den andra 

lik och de finns i olika typer av landskap. Därför kanske det blir en orättvis bedömning 

att bedöma alléer lika? Att ge sig in i en diskussion om begreppet rättvisa är en dimension 

som jag dock inte tänker gå in på.  

I de fall där ansökan kommer från pastorat/kyrkor kan kvalitén på ansökan vittna om att 

man inte är lika medveten som de särskilda skälen. Det framgår i besluten där man 

redogör för ärendet, inklusive en beskrivning av ansökan i korta drag. Kommuner får ofta 

en dispens beviljad eftersom de mer tydligt kan motivera sina ståndpunkter med hjälp av 

särskilt skäl. 

5.5 De avslagna dispenserna  

Ansökan om dispens får avslag när de motiveras med något estetiskt skäl eller när de helt 

saknar särskilt skäl. Exempel på detta är när den som ansöker beskriver att man vill skapa 

en enhetlig allé eller höja omgivningens karaktär som tex i beslut 6 och 11. Eftersom 

lagstiftningen ger upphov till tolkningar kan man ställa sig frågan om det skulle kunna gå 

att anpassa och vrida på formuleringarna i ansökan för att den bättre ska svara mot de 

särskilda skälen och då få ett annat utfall istället för en avslagen dispensansökan? Fyller 

då biotopskyddet sitt syfte? Då handlar det mer om att kunna uttrycka sig. 

5.6 Nya studier  

Nästan alla de analyserade besluten i denna uppsats har involverat olika typer av villkor 

kan man tänka sig att kommande studier skulle kunna undersöka hur villkoren är 

utformade i olika beslut. Schultz (2015) publicerade ett arbete som har titeln ”Ett ökat 

samspel mellan jordbruk och biotopskyddsområde – de nya dispensreglerna”. Syftet med 

arbetet var att redogöra för ändringarna i lagstiftningen och se i vilken mån 

biotopskyddets syfte fortfarande kan tillgodoses. Hon undersökte en annan typ av fråga 

som är kopplad till naturskyddets syfte och inkluderar inte kulturvärdet. Hennes slutsats 

kan däremot användas då hon belyser att en beviljad dispens förhoppningsvis innebär att 
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biotopskyddets syfte fortfarande kan tillgodoses genom att utredningar också bidrar till 

att rimliga kompensationsåtgärder ställas (Schultz 2015). Nya studier skulle kunna utreda 

om biotopskyddet av alléer uppfyller sitt syfte genom villkoren.  

Om jag haft mer tid till mitt förfogande hade jag kunnat analysera fler beslut och kanske 

få fram ett mer säkert resultat och kanske också hitta andra mönster. Som landskapsvetare 

har man med dubbla roller, förespråkar både natur och kultur, men har också en 

efterfrågad helhetssyn. Det är spännande och nödvändigt att jobba gränsöverskridande. 

Under arbetes gång har det slagit mig att det borde finnas någon typ av regel som 

innefattar vården av själva landskapsbilden. Där borde det tydligt ingå bedömningar av 

både natur- och kulturvärden samt andra sociala värden som är viktiga idag. Det verkar 

finnas en medvetenhet och en efterfrågan på en sådan helhetssyn. Faktum kvarstår att 

natur- och kulturmiljövården fortfarande till stor del sker i olika läger och på olika fronter. 

Teoretiskt finns helhetssynen men den måste samordnas praktiskt, kanske genom 

lagförändringar och sammanslagningar av olika enheter vid beslutande myndigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

6 Tack  

Först och främst vill jag tacka min handledare Patrik Olsson för all expertis och 

handledning. Tack till lärarna på landskapsvetarprogrammet på Högskolan Kristianstad 

som kommit med många tips och råd. Jag vill också rikta ett stort tack till mina 

kurskamrater Ylva Edblom, Julia Isberg och Anna Åkers som varit ett stort stöd under 

resans gång. Tack också till mamma som hjälpt mig under hela utbildningstiden. 
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Bilaga 1 

Analysmall – svar på besluten   

1. Används begrepp som berör kulturmiljö? Tex genom att hänvisa till 

kulturmiljölagen? 

2. Framgår det om samråd skett med enheten på Länsstyrelsen som har hand om 

kulturmiljövård? 

3. Framgår det om allén finns i ett område som är av kulturhistoriskt värde? 

4. Beskrivs alléns omkringliggande område? Sätts allén i ett landskapsperspektiv? 

5. Används betydelsefulla termer/begrep som bidrar till naturvärden? Så som tex 

högstubbe faunadepå? 

6. Beskrivs arten som allén består av? 

7. Beskrivs några andra arter som är knutna till allén, av tex mossa, lavar, fåglar och 

insekter? 

8. Beskrivs strukturer eller funktioner som möjliggör eller gynnar särskilda 

artförekomster? T.ex. hamlade träd? Gamla träd? 

9. Beskrivs allén ha ekosystemtjänster? Så som tex luftrening och reglering av 

dagvatten.  

10. Är dispensen beviljad?  

11. Beskrivs andra alternativ än att bevilja dispensen? 

12. Beskrivs anledningen till beviljad dispensen vara av något särskilt skäl som 

naturvårdsverket beskriver i sin handbok? Se sida 15.  

13. Finns det andra alternativ som gör att dispens blir beviljade? 

14. Motiveras beslutet om det blivit avslag?  

Länsstyrelsen Uppsala län  

Tabell 6 Svar på analysmallen från besluten, Länsstyrelsen Uppsala län. 

Fråga Beslut 1 Beslut 2  Beslut 3  Beslut 4  Beslut 5  Beslut 6  

1 Nej  Nej  Nej Nej Nej Nej  

2 Nej  Nej  Nej  Nej Nej  Nej  

3 Nej  Nej  Nej  Nej Nej Nej  

4 Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Nej  Nej  Nej Nej Nej Nej  

8 Nej  Ja Ja Nej Nej Nej  

9 Ja Nej  Nej Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Nej Ja Ja Nej  

11 Ja Nej  Ja Nej Nej  Nej  

12 Ja Ja Nej Ja Ja Nej  

13 Nej  Nej  Nej Nej Nej Nej  

14 Nej  Nej  Ja Nej Nej Ja 
Källa: Länsstyrelsen Uppsala län 
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Länsstyrelsen Skåne 

Tabell 7 Svar på analysmallen från besluten, Länsstyrelsen Skåne. 

Fråga Beslut 7 Beslut 8 Beslut 9  Beslut10 Beslu11 Beslu12 

1 Ja Nej  Ja Ja Ja Nej  

2 Ja Nej  Nej Nej Nej Nej  

3 Ja Nej  Ja Ja Nej Nej  

4 Ja Nej  Nej Ja Nej Ja 

5 Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Nej Nej  Nej Ja Nej Nej  

8 Ja Nej  Nej Ja Ja Nej  

9 Nej Nej  Nej Nej Nej Ja 

10 Delvis Ja Ja Nej Nej Ja 

11 Ja Ja Nej Ja Nej Nej  

12 Ja Ja Ja Nej Nej Ja 

13 Nej Nej  Nej Nej Nej Nej  

14 Ja Nej  Nej Ja Ja Nej  
Källa: Länsstyrelsen Skåne 

Länsstyrelsen Dalarnas län  

Tabell 8 Svar på analysmallen från besluten, Länsstyrelsen Dalarnas län. 

Fråga Beslut13 Beslut 14 Beslut 15 Beslut 16 Beslut 17 Beslut 18 

1 Ja Nej Nej Ja Ja Nej 

2 Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

3 Ja Nej Nej Ja Ja Nej 

4 Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

5 Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Nej Nej  Nej Nej Nej Nej 

8 Nej Ja Nej Nej Ja Nej 

9 Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

10 Ja Delvis Ja Nej Nej Ja 

11 Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

12 Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

13 Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

14 Nej Ja Nej Ja Ja Nej 
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län 
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Länsstyrelsen Västra Götalands län  

Tabell 9 Svar på analysmallen från besluten, Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Fråga Beslut 19 Beslut 20 Beslut 21 Beslut 22 

1 Ja Nej  Nej  Nej  

2 Nej Nej  Nej  Nej  

3 Nej  Nej  Nej  Nej  

4 Nej Nej  Nej  Nej  

5 Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja 

7 Nej Nej  Nej  Nej  

8 Nej Nej  Nej  Nej  

9 Nej Nej  Nej  Nej  

10 Ja Nej  Ja Ja 

11 Nej Ja Nej  Nej  

12 Ja Nej  Ja Ja 

13 Nej Nej  Ja Nej  

14 Nej  Ja Nej  Nej  
                                                                                                                                 Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

Länsstyrelsen Blekinge  

Tabell 10 Svar på analysmallen från besluten, Länsstyrelsen Blekinge  

Fråga Beslut 23 Beslut 24  Beslut 25 Beslut 26  Beslut 27  Beslut 28 

1 Nej  Ja Nej Nej Nej  Nej 

2 Nej  Nej Nej Nej Nej  Nej  

3 Nej  Ja Nej  Nej  Nej  Nej 

4 Nej  Ja Nej Ja Ja Nej 

5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

8 Nej  Nej Ja Ja Nej Nej 

9 Nej  Nej  Nej Nej Nej Nej 

10 Ja Ja Delvis Delvis Ja Ja 

11 Nej  Nej Nej Nej Nej  Nej 

12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

13 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

14 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 
Källa: Länsstyrelsen Blekinge 


