
0 
 

 

 

 

Försvarshögskolan HT 2013 

Institution för säkerhet, strategi och ledarskap  

Kandidatuppsats i Statsvetenskap 

15 Högskolepoäng 

 

 

KALKBROTTSTVISTEN I BUNGE DUCKER:  

En ACF-analys av två kolliderande riksintressen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Madeleine H. Ström  Handledare: Dan Hansén 

 



1 
 

Abstract 

This thesis is based on a case study of the drawn out legal process on the 

question of establish a limestone quarry in Bunge Ducker in north Gotland 

(Sweden). The current fields are located next to areas that are protected by virtue 

of being EU-certified Natura 2000-areas. Despite this, the Swedish governments 

and courts have not agreed in witch national interest that should be prevail when 

decisions are made on this issue. This phenomenon are reflected in the judicial 

process and different court have evaluate information differently in the case. A 

change among governmental actors where priority is given to the importance of 

national interest have occur in the later part in the process. This bachelor thesis 

in political science will search for explanation for the policy change in the 

dispute of establish a limestone in Bunge Ducker with help from the Advocacy 

Coalition Framework (ACF).  

Keywords: Bunge Ducker, policy change, ACF, national interest 
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1. Inledning 

1:1 Introduktion  

Tvisten kring det planerade kalkbrottet i Bunge Ducker på norra Gotland involverar många 

olika aktörer och den judiciella processen är i skrivande stund inne på det 16:e 

yttringstillfället. Att processen kring denna kalkbrottsansökan blivit så pass medialt 

uppmärksammad beror på att området omfattas av känsliga naturområden som innehar stor 

biologisk mångfald. Bunge Ducker angränsar också till Natura 2000-klassificerade 

Bräntingshaid som skyddas genom EU-rätt. Kvalificeringen Natura 2000 ingår i EU för skydd 

naturkänsliga områden som omfattar skydd av utrotande arter och livsmiljöer i Europa1
. Om 

inte dessa områden går att skydda när ekonomiska intressen hotar dess existens, vilka 

områden skall då prioriteras och klassificeras som skyddsvärda?  

 

Regeringen beslutade år 2006 att inte Natura 2000-klassificera området Ojnaremyr som 

angränsar till Bunge Ducker. Detta trots att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utpekat 

området som lämpligt för detta. Processen om huruvida företaget Nordkalk ska få etablera en 

kalktäkt i Bunge Ducker återspeglas av en avvägning mellan två riksintressen, naturskydd och 

materialutvinning. Vilket av dessa riksintressen som lämnas företräde varierar mellan olika 

domstolar och återspeglas i hela den juridiska processen. Tre domstolar på olika nivåer är 

involverade i fallet och under år 2012 involverades även Europeiska Unionen (EU) i frågan. 

Detta i samband med att EU skickad ett brev till regeringen där de ifrågasatte de Svenska 

myndigheters hänsynstagande till kalkstensutvinning när de valt ut vilka områden som skulle 

utgöra Natura 2000 i Sverige2. Mark och miljööverdomstolens dom att bevilja företaget 

Nordkalk etablering av ett kalkbrott i området verkställdes år 2012, ett tillstånd Högsta 

domstolen (HD) drog tillbaka år 2013. Prioriteringen av de olika riksintressena har förändrats 

och yttranden i processen domineras idag av laghänvisningar som främjar skydd av djur och 

naturvärden i Bunge Ducker. 

 

 

 

                                                           
1Naturvårdsverkets hemsida Natura 2000, Url: http://www.naturvardsverket.se/natura2000 
2 SR, Duckebrytning ifrågasätts av EU-kommissionen (2012). Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4952377 
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En policyprocess involverar ofta hundratals olika aktörer från b.la intresseorganisationer, 

forskarinstitut, journalister, domare, och olika statliga instanser. För att förstå policyprocessen 

i ett policyområde behöver man känna till närvarande aktörers mål och grundläggande 

övertygelser. 3 De närvarande aktörerna i ett policyområde kan påverka den offentliga 

politiken genom olika kanaler för att skapa inflytande. En viktig resurs för aktörer som vill 

påverka i olika frågor är att de erhåller expertis i det aktuella policyområdet.4 

Intresseorganisationer använder sig av bl.a. informationsspridning, opinionsskapande och till 

och med forskning som strategier för att påverka agendan i samhället.5 Samarbete mellan 

intresseorganisationer och media är inte ovanliga och genom att samarbeta kan aktörer 

påverka den allmänna opinionen i samhället.6 Detta sätter i sin tur pressa på politiker och 

beslutsfattare. Kartläggning av faktorer som bidragit till förändrad prioritering av riksintressen 

hos närvarande aktörer är ett relevant statsvetenskapligt fenomen att undersöka. Detta kan 

praktiskt genomföras genom att kartlägga mätbara faktorer som närvarande aktörers 

övertygelser, samarbeten mellan aktörer samt aktörernas resursförmågor. Genom detta 

utförande kan förändringen i processen kring tvisten om kalkbrottet vid Bunge Ducker 

eventuellt lokaliseras och förklaras.  

 

1:2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av Advocacy Coalition Framework (ACF) förklara 

förändringar i processen i tvisten om ett kalkbrott i Bunge Ducker. HD:s agerande att bedöma 

lämpligheten för ett prövningstillstånd olika vid två olika tillfällen indikerar på att någon 

faktor har påverkat HD i fallet. Min avsikt är att med hjälp av ACF kartlägga brytpunkter i 

processen samt förklara potentiella faktorer som har haft betydelse för policyförändringar i 

fallet. Genom detta kan frågeställningen preciseras: Varför har motstridiga riksintressen 

växelvis prioriterats av olika aktörer i tvisten om etablering av ett kalkbrott i Bunge Duker?  

  

                                                           
3 Sabatier, A Paul. (2007). The need for better theories I Theories and policy process P A.Sabatier. 2. Uppl. S.4 Westview Press 
4 Sabatier,P & Weible, C. (2007). The advocacy framework-Innovations and clarifications. I Theories and policy process. Paul A. Sabatier. 

2. Uppl. s.191-192 Westview Press.   
5  Neil Carter (2012). The Politics of the Environment-ideas, activism, policy. 2. Uppl Cambridge University Press: Cambridge s 156 

 
6 Neil Carter (2012) s.156 
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1:3 Disposition 

Disponeringen av denna uppsats kommer att ske enligt följande. Härnäst kommer fallet att 

presenteras tillsammans med en sammanfattning av den judiciella processen. Detta följs av ett 

metodavsnitt som inleds av en beskrivning av den kvalitativ textanalys, vilket utgör den 

metodologiska grunden för denna uppsats. Detta följs av en redogörelse för en ACF-grundad 

forskningsprocess. Därefter diskuteras urvalet för uppsatsen som följs av redogörelse för 

aktuella avgränsningar. Nästa avsnitt innehåller teorianknytningen där ACF-teorin presenteras 

och exempel på tidigare ACF-relaterad forskning presenteras. Analysen kommer att inledas 

med att kartlägga aktuella aktörer i fallet. Detta följ av ett beskrivande avsnitt där subsystem, 

övertygelser och koalitioner kartläggs med hjälp av bearbetningsmaterialet. Detta följs av ett 

avsnitt där policyförändring i fallet förklaras med hjälp av ACF. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattande diskussion diskutera huruvida ACF-teorin varit fruktbar för att förklara de 

policyförändringar som skett i fallet. Detta följs av att egna reflektioner av de framkomna 

resultatet. Även framtida forskning ventileras. 

 

1:4 Tvisten om etablering av ett kalkbrott i Bunge Ducker 

Övertygelserna om vad som bör prioriteras i Bunge Ducker varierar mellan olika aktörer. En 

övertygelse som innehas av närvarande aktörer är en oro för de miljökonsekvenser ett 

kalkbrott innebär i ett område med stor biologisk mångfald. En annan övertygelse är 

mineralutvinningsvärdet och potentiella arbetstillfällen i ett område med få stora arbetsgivare. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i fallet och har valt vilka aktörer som skall tillfrågas för 

yttring i fallet. Dessa aktörer kallas för remissinstanser. 

Mark och miljödomstolen avslog Nordkalks ansökan om att etablera ett kalkbrott i Bunge 

Ducker år 2008. Beslutet överklagades till Mark och miljööverdomstolen som beviljade 

ansökan år 2009. I samband den beviljade domen skickar Svenska botaniska föreningen ett 

brev till EU-kommissionen där de redogör för händelseförloppet. Mark och miljödomstolen 

får tillbaka ärendet efter den beviljade domen år 2009 för att utföra och verkställa tillstånd 

som skall omfatta verksamheten i samband med kalktäkten. I stället för att göra detta avslår 

Mark och miljödomstolen Nordkalks kalktäktsansökan. Mark och miljööverdomstolen får då 

efter ytligare ett överklagande av Nordkalk tillbaka ärendet. I samband med detta skickar en 
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politiker från miljöpartiet ett brev till EU-kommissionen där hen ber EU att involvera sig i 

fallet.7 Samma år skickar kommissionen ett brev till regeringen där de undrar varför Sverige 

inte inhämtat förhandsbesked från EU-domstolen eftersom att Svenska myndigheter och 

miljöorganisationer har bett om detta.8 Kommissionen poängterar att fenomenet när två olika 

Svenska domstolar dömer olika i ett mål som involverande Natura 2000-områden två gånger 

borde utgöra ett kriterium för att Sverige skall tillfrågan EU om vägledning i fallet.9 

Kommissionen skriver även i ett brev till regeringen år 2012 att det verkar som att Sverige 

felaktigt tagit hänsyn till kalkstensutvinning när valet av Natura 2000-områden har utförts.10 

Hösten år 2012 beslutar HD om inhibition i fallet vilket innebär att Nordkalk för avbryta all 

verksamhet i Bunge Ducker och år 2013 dras både Mark och miljödomstolens och Mark och 

miljööverdomstolens dom tillbaka av HD. Här nedan sammanfattas den juridiska processen i 

tvisten rörande Bunge Ducker.11 

 

Översikt den juridiska processen i fallet: Bunge Ducker 

1. 2008-12-29. Mark och Miljödomstolen M 1826-07: Ansökan avslogs. Bolaget 

överklagade. 

 

2. 2009-10-09. Mark och Miljööverdomstolen M 350-09: Beslutade om tillåtlighet.  

Målet återförvisade för prövning av villkor och andra bestämmelser till mark och 

miljödomstolen. Domen överklagades av flera parter till HD. Lagen om 

Miljöbalkens förbudsregel för företag som innefattar skydd emot sällsynta arter tas 

bort samma år. Lagändringen träder i kraft bara några veckor innan Mark och 

miljööverdomstolen fattar beslut om Nordkalks överklagande i målet. 

 

3. 2010-10-21 HD. Prövningstillståndsansökan. HD lämnar inte Prövningstillstånd 

och meddelar också att förhandsbesked från EU-domstol ej ska inhämtas. HD 

skriver som motivering att de unionsrättsliga bestämmelser som är aktuella i målet 

redan blivit föremål för tolkning av EU-domstolen. De skriver också att 

prövningstillstånd ej skall lämnas efter genomgång av material. 

 

4. 2011-11-30. Mark och Miljödomstolen M 5418-10. Kom fram till att tillstånd med 

villkor inte kunde lämnas trots att överinstansen redan beslutat om tillstånd i målet. 

Ansökan lämnas utan bifall. Nordkalk överklagade. En mycket ovanlig situation i 

Svensk miljörätt. 

                                                           
7 SR, EU stoppar inte brytning i Bunge (2012). Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5252043 
8 SR, EU undrar över Nordkalk (2012) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5136674 
9 SR, EU undrar över Nordkalk (2012) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5136674 
10SR, Duckebrytning ifrågasätts av EU-kommissionen (2012) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4952377 
11 Sammanfattning av den juridiska processen i målet om ett kalkbrott i Bunge Ducker, sammanfattat av Maria Breimeder, Hälso och 

miljönämnden Gotland (2013-12-17).   
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5. 2012-07-05. Mark och miljööverdomstolen M 10582–11. Tillstånd förenat med 

villkor lämnas. Överklagades av flera parter till HD. Nordkalk sätter igång med 

avverkning av skogsområden i Bunge Ducker och konflikt mellan bl.a. fältbiologer 

och skogsbolaget Mellanskog blir ett faktum. Det hela är mycket mediabevakat och 

Mellanskog väljer att avbryta avverkningen i Bunge Ducker. 

 

6. 2012-09-17. Högsta domstolen T 3158-12. HD meddelade partiellt 

prövningstillstånd i tillåtlighetsfrågan. Vid denna tidpunkt avgörs också frågan om 

verkställighet och inhibition vilket resulterar i att pågående markarbeten får 

avbrytas. Här ses en viktig brytpunkt i processen i samband med att HD väljer att 

lämna prövningstillstånd i målet. 

 

7. 2013-06-18. HD:s dom T 3158-12: I denna dom upphävdes domarna från 2011 och 

2012. Prövningstillstånd lämnades i målet. Ärendet återförvisades till mark och 

miljödomstolen. HD hänvisar i domen till bl.a. unionsrättlig lagtillämpning. 
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2. Metod 

2:1 Kvalitativ textanalys 

Den metodologiska grunden för denna uppsats är en kvalitativ textanalys. Detta 

tillvägagångssätt innebär att det väsentliga innehållet för studien noggrant granskas genom 

läsning av texter eller delar av texter i den aktuella kontexten.12 Denna metod används när 

man uppfattar att vissa delar av texter är viktigare än helheten.13Ett annat skäl till att använda 

en kvalitativ textanalys är att det eftersökta innehållet i texten kan vara dolt och att texten 

därför med intensiv läsning behöver granskas. Ett exempel på detta kan vara för att kartlägga 

textens poäng och om denna stöds av det som yttras i texten.14 Jag kommer att tillämpa den 

systematiserade metoden som bl.a. innebär att man klassificerar innehållet i texten. Detta 

tillvägagångssätt lämpar sig bäst för att söka efter övertygelser hos olika aktörerna i fallet. 

Den systematiserade undersökningsmetoden syftar också till att klargöra tankestrukturer hos 

aktörer som på något sätt varit viktiga för samhällsdebatten.15 

2:2 En ACF grundad forskningsprocess 

ACF lämpar sig för att förklara eskalation och kontinuitet vid politiska konflikter.16 Genom 

att kartlägga olika övertygelser hos aktörer i fallet kan olika koalitioner teoretiskt antas.17 

Olika resurser och händelser i samband med dessa förväntas påverka policyförändringar i 

fallet som genom ACF kategoriserar ”subsystem” enligt antaganden som beskrivs i 

teorianknytningskapitlet. ACF används i denna uppsats både för att beskriva de olika 

övertygelserna och koalitionsförhållandena i fallet samt för att förklara vilka faktorer som har 

lett till brytpunkter och policyförändring i tvisten. För att binda samman en koalition måste 

övertygelserna hos aktörer i fallet lokaliseras. När koalitionerna är lokaliserade kan de olika 

koalitionsresurserna undersökas.18 Upplägget för uppsatsen kommer att ske enligt följande: 

 

 

 

                                                           
12 Essaiasson,P.,Gilljan,M,Oscarsson,H.&Wängerud,L.2012. Metodpraktikan-konsten att studera samhälle, individ och marknad.4. Uppl. 
s.210. Norstedts Juridik: Stockholm. 
13 Esaiasson, Peter m.fl. (2012) s.211 
14 Esaiasson, Peter m.fl. (2012) s.211 
15 Esaiasson, Peter m.fl. (2012) s.212 
16 Sabatier,P & Weible, C. 2007. The advocacy framework-Innovations and clarifications. I Theories and policy process. Paul A. Sabatier. 2. 

Uppl. s.189-190. Westview Press.   
17 Nohrstedt & Weible ( 2010) “The Logic of Policy Change after Crisis: Proximity and Subsystem Interaction”. Vol. 1: Iss. 2, Article 1  
18 Sabatier,P & Jenkin-Smith, H. 2007. The advocacy framework-Innovations and clarifications. I Theories and policy process. Paul A. 

Sabatier. 2. Uppl. s.189-190. Westview Press 
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1. Identifiera räckvidden för subsystemet och kartlägga konkurrerande 

övertygelsesystem samt kartlägga koalitioner i den aktuella tvisten. 

 

2. Hur ser typologi över resurser ut hos de olika koalitionen och hjälper dessa 

förutsättningar oss att förstå policyförändringarna i processen samt hur förstår 

vi skiftningarna i processen i fallet genom ACF:s förutsättningar för 

policyförändring: extern chock och policyorienterat lärande. 

 

2:3 Urval 

Enligt ACF utgör media, journalister, lagstiftare och enskilda domare en central aktörsroll för 

policyförändring. Domare och lagstiftare är framförallt eftersträvbara koalitionens 

medlemmar enligt ACF. Dessa aktörers medlemskap i en koalition kan vara en faktor till 

vilken koalition som är den dominerande i ett subsystem.19 Undersökningsmaterialet i denna 

uppsats kommer att utgöras av fem domslut och två domstolsprotokoll samt ett dagboksblad 

från HD. Även medias rapportering kommer att ingå i bearbetningsmaterialet. 

Telefonintervjuer av närvarande aktörer har medtagits som komplement till övrigt 

bearbetningsmaterial. Deras betydelse för angivna slutsatser i uppsatsen kommer att redovisas 

i samband med deras förekomst i kapitel 5.  

 Domslutsdokumenten hjälper till att kartlägga aktuella aktörer samt vilka övertygelser som 

erhålls av de olika aktörerna i fallet. Dessa dokument lokaliserar också om ny information 

framkommer i fallet. Genom domstolens dagboksblad återfinns de aktörer som har överklagat 

Mark och miljööverdomstolens beviljande dom år 2012. De aktörer som använder sig av 

media för att påverka den allmänna opinionen i samband med fallet kommer att lokaliseras 

via medias rapportering. Media ses främst som en arena i uppsatsen och hjälper till att 

kartlägga olika övertygelser och sammanfattar förändringar i processen. Dock kommer 

medias aktörsroll i fallet att diskuteras som en eventuell resurs i kapitel 5.  

 

 

 

 

                                                           
19 Sabatier,P & Weible, C.( 2007) s.200 
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2:4 Avgränsning 

Förutsättningarna för denna uppsats omfattning är tidsbegränsad och har därför resulterat i att 

endast en media, Sveriges Radio (SR) kommer att representeras i uppsatsen. Jag anser dock 

att SR:s mediala representation av händelseförloppet i tvisten om Bunge Ducker är stort och 

av bra kvalité. SR är den media som jag efter en kort undersökning fann rapportera om fallet i 

störst utsträckning av de olika medier jag gick igenom. Samtliga artiklar kommer att 

undersökas som skrivits mellan åren 2006-2013 och i samband med sökorden: ”Nordkalk” 

och ”Bunge Ducker”. Det för uppsatsen relevanta citaten och innehållet ur texterna kommer 

att redovisas i uppsats. 

Vid utförandet av en kvalitativ textanalys väljer uppsatsskrivaren själv vilket material som 

skall bearbetas i uppsatsen. Detta kommer att påverkar den empiriska analysen vilket medför 

ett stort eget ansvar att inkludera material som är presentabelt för den större populationen av 

fallet. För att minska risken för låg validitet har jag valt att samla in material utifrån två arenor 

(media och domstolsprotokoll). Att studera olika processer i samband med komplicerade fall 

där olika statliga och ickestatliga aktörer närvarar hjälper oss att förstå betydelsen för de 

konstitutionella förutsättningarna som underlättar policyförändring. Även samarbeten mellan 

olika myndigheter och aktörer samt resultatet av dessa är generaliserbart. Analysen ger också 

en inblick i hur väl Sverige efterlever EU-rätt.  
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3. Teorianknytning 

3:1 Advocacy Coalition Framework 

ACF utvecklades ursprungligen från Amerikanska policyförändringsforskning i områden som 

innefattade miljö och energi.20 Grundarna till ACF är Paul Sabatier och Hank Jenkin-Smith. 

ACF anses vara ett av de mest framstående ramverken för att analysera och förklara 

policyförändringar i samhället.21 ACF antar att vetenskap och teknologiskt informationsflöde 

spelar en angörande roll i modifieringen och skapandet av övertygelser. Därför kategoriseras 

universitet, olika specialister, forskare, politiska analytiker, konsuler, domare, statliga 

tjänstemän o.s.v. som centrala aktörer i den politiska processen.22 ACF kategoriserar aktörer 

som deltagande aktörer om aktörerna agerar i syfte att föra överföra sina övertygelser till23 

ACF-teorin kan också med framgång användas för att förklara och analysera vilka faktorer 

som har betydelse i samband med konflikter i områden som hållbar utveckling, teknologiska 

dispyter samt konflikter som involverar många olika aktörer.24 De faktorer som förväntas 

påverka den beroende variabeln (policyförändring) är enligt ACF policyorienterat lärande och 

externa chocker samt olika resursförhållanden hos de olika koalitionerna i subsystemet. Dessa 

faktorer kommer att beskrivas på s.16. 25 

 

3:2 Ett politiskt subsystem 

För att undersöka om det existerar ett subsystem i ett policyområde kan man ta reda på om 

aktörer, intressegrupper, forskarinstitutioners o.s.v. innehar specialistkunskap i det aktuella 

området.26 Subsystemet karakteriseras av både funktionella och materiella funktioner samt 

tillhörighet med vidare kontexter och territoriella avgränsningar.27  

1. Aktörerna som ser sig själva ingå i en autonom gemenskap som innehar 

specialistkunskap i ett policyområde. Dessa aktörer strävar efter att påverka den 

offentliga politiken under en längre period. Statiskt. 

                                                           
20  Nohrstedt. Daniel.2009. The Policy Studies Journal, Vol. 36, No. 2, (2008) The Politics of Crisis Policymaking: Chernobyl and Swedish 
Nuclear Energy Policy s.3 
21 Nordstedt & Weible. (2010). Vol. 1: Iss. 2, Article 1 (2010).  The Logic of Policy Change after Crisis: Proximity and Subsystem 

Interaction s.7-8 
22 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.192   
23Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.191-192  
24 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.190 
25Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.192  
26Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.192   
27 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.192 
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2. Aktörer som bl.a. olika institutioner, intressegrupper, forskarinstitutioner o.s.v. 

närvarar i fallet och innehar specialisering i frågor som berör fallet. Närvarar under en 

längre period. Dynamisk   

 

Att identifiera räckvidden för subsystemet är en av de viktigaste aspekterna under utförandet 

av en ACF-grundad forskningsprocess. 28 En fundamental regel är att fokusera på de 

materiella och geografiska omfattningen för institutioners strukturer för integration.29 

För att lokalisera ett subsystem behövs funktionell och territorial dimension för policyområdet 

lokaliseras. Den funktionella kan innebära att man undersöker om frågan infattas av det 

generella policyområdet som berör frågan eller om ett separat subsystem med andra aktörer 

går att finna i det aktuella fallet. 30 Den andra utgör de territoriala avgränsningarna för den 

aktuella frågan/fallet. 

 Ett politiskt subsystem karakteriseras av statisk och en dynamisk förutsättningar:31  

De stabila exogena faktorerna innefattar distribution av naturresurser, fundamentala värden 

samt konstitutionella strukturer32. Dessa exogena strukturer förändras sällan inom ett 

decennium av en process och åstadkommer sällan drivkraften för policyförändring i ett 

subsystem. De exogena faktorerna är dock viktiga för upprättandet av resurser samt eventuella 

begränsningar som utgör vilka aktörer i subsystemet som kan agera.33 

De dynamiska faktorerna i ett subsystem utgörs av socio-kulturella omständigheter som 

utgörs av bl.a. förändring i statligt samarbete, påverkan från andra subsystem osv. 34 Dessa 

faktorer påverkar beteendet och förutsättningarna för aktörerna i subsystemet. Enligt ACF:s 

antagande krävs förändring i de dynamiska faktorerna för att politisk förändring skall ske. 35 

Stabila exogena förutsättningar: Påverkar spelregler för subsystemets aktörer. 36 

                                                           
28 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
29Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193   
30 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.192 
31 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
32 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
33 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
34 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
35 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
36 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
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Dynamiska exogena förutsättningar: Förändring i dessa förutsättningar är nödvändiga för 

att policyförändring ska ske, men inte tillräcklig för att ensam kunna åstadkomma detta. 37 

 

3:3 Övertygelsesystemet 

ACF skiljer sig från teorier som utgår ifrån att aktörer agerar främst av egenintresse som t.ex. 

rational choise framework.38ACF antar istället att normativa övertygelser måste lokaliseras 

med hjälp av empiri eftersom att möjligheten finns att aktörer i subsystemet agerar utifrån 

altruistiskt beteende.39ACF presenterar två normativa övertygelse:40 

1. Handelseffektiv logik: Rätt beteende är att följa reglerna.  

2. konsekvens etik/logik: Rätt beteende involverar maximering av de önskvärda 

konsekvenserna. 

ACF betonar svårigheten med att förändra normativa övertygelser och utgår ifrån att 

individens beteende får stora konsekvenser på olika övertygelser och därmed på 

policyförändringen i ett subsystem.41  

The ”delivs shift” (djävulens delning) skapar varseblivningar och dissonant information bidrar 

till att de olika aktörerna ser och uppfattar varandra som mer onda och kraftfulla än de 

förmodligen är.42 Detta bidrar till att nya vedträn läggs på elden i den rådande konflikten. När 

de olika aktörerna upplever information olika skapar detta en misstro vilket stärker intern 

grupp-tänk som är en faktor till att koalitioner uppstår.43 Brytpunkter och beslut påverkas av 

vilka politiska övertygelser som delas av de olika aktörerna i det aktuella subsystemet.44  

ACF kategoriserar hierarkisk övertygelsesystemet i tre lager:45 

 

                                                           
37 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
38 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
39 Altruistiskt beteende är motsatsen till egoism och själviskhet. 
40  Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.192.   
 
41 Lord Ross and lepper (1979) Munro and dito (1997) 

 

 
43Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
44 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193 
45Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.193.   
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1. Deep core beliefs (grundläggande övertygelser). 

Grundläggande övertygelser är övertygelser som förekommer och återfinns i de flesta 

subsystem. Dessa övertygelser är grundläggande och fundamentala och innefattar 

antaganden om mänsklig natur, grundläggande värden som innefattar frihet, jämlikhet och 

natur. Även fundamentala värden som kan sammanknytas med de traditionella höger och 

vänster ideologiska värderingarna återfinns i de grundläggande övertygelserna. Dessa 

grundläggande övertygelser är svåra att ändra då de är djupt rotade hos aktörna. 

 

1. Policy core beliefs (policygenomgripande övertygelser). 

Denna nivå av övertygelse innefattar en politisk nivå som inkluderar prioriteringen av 

olika politisk värden. Dessa övertygelser är mer detaljerat än de djupgående 

övertygelserna. Exempelvis välfärdens utformning, statens och marknaden normativa 

auktoritets. Deltagande aktörer i ett subsystem kan vara villiga att implementera 

grundläggande övertygelser för att dessa skall utvecklas till policyövergripande 

övertygelser inom subsystemet. De normativa övertygelserna producerar en bild av hur 

subsystemet borde vara. Dessa tillhandhåller även visionen som strategiskt guidar 

koalitionsbeteende vilket skapar samarbeten mellan olika aktörer som delar motståndare i 

ett subsystem. Det policyöverskridande övertygelserna håller ihop en koalition. 

För att identifiera en koalition behövs minst två policyövergripande övertygelser 

identifieras. Policyövergripande övertygelser kan splittra en homogen koalition och skapa 

en tredje koalition. För att påverka policyöverskridande övertygelser krävs enligt ACF en 

extern chock eller till följd av policyorienterat lärande (se avsnitt policyförändring).46 

 

3. Secondary beliefs (Sekundära övertygelser). 

De flesta koalitionsmedlemmar visar konsensus i de policyövergripande övertygelser, till 

skillnad från de sekundära övertygelserna. Policyöverskridande övertygelser kan övergå till 

sekundära övertygelser genom att relatera till specifika instrument eller förslag som berör en 

                                                           
46Nohrstedt, Daniel. (2009) Journal of public administration research and theory advance access Do advocacy coalitions matter-Crisis and 

change in Swedish nuclear energy policy.s3 
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territoriell eller materiell delkomponent av subsystemet.47 Sekundära övertygelser är smala i 

omfattning och innehåller t.ex. regler eller budgetförslag inom ett visst program i 

subsystemet. Sekundära övertygelser ändras ofta till följd av ny information eller genom 

teknisk information.  

3:4 Advocacy coalitions (koalitioner) 

ACF kategoriserar koalitioner genom att närvarande aktörerna kartläggs dela minst två 

policyöverskridande övertygelser.48 Övertygelserna är inbäddade i informella nätverk där 

beslutsfattandet sker strukturerat och aktörerna antas sträva efter att översätta delar av sitt 

övertygelsesystem till verklig politik före motståndaren gör detta.49 För att lyckas att överföra 

sina övertygelser till verklig politik bör aktörerna söka sig till aktörer som delar övertygelser i 

policyområdet.50Rädslan att förlora mot konkurrerande koalition samt ”the devils shift” 

påskyndar viljan att samarbeta och koalitioner skapas.51 Generellt så existerar det två till fem 

koalitioner i ett subsystem och aktörer samarbetar för att uppnå gemensamma politiska mål.52  

 

                                                           
47Nohrstedt, Daniel (2009) Journal of public administration research and theory advance access “Do advocacy coalitions matter-Crisis and 
change in Swedish nuclear energy policy” 
 

 
48 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.197-197  
49 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.196 
50 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.197   
51Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.196.  
52 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.197 
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2:5 De oberoende variablerna som förutsätter policyförändring  

Faktorer som orsakat policyförändring i ett subsystem kan ha utlösts av en extern chock eller 

till följd av policyorienterat lärande. ACF utgår ifrån att individens beteende får stora 

konsekvenser på övertygelser och därmed på förändringar i subsystemet. Sabatier och 

Jenkins-Smith53 skiljer på små och stora policyförändringar. Förändringar som sker på 

sekundär nivå resulterar ofta i små förändringar till skillnad från förändringar som sker på 

policyöverskridande nivå som ofta resulterar i stora förändringar i subsystemet.54 

Policyförändring antas enligt ACF antingen åstadkommas över tid eller till följs ny 

information samt i sambans med en extern chock.55 Om en viktig koalitionsmedlem reviderar 

sina policyöverskidande övertygelser till följd av en extern chock så är detta en trolig faktor 

till policyförändring i subsystemet.56 Lokalisering av olika övertygelser och 

koalitionssamarbeten bidrar till förståelse för förändring i ett subsystem och därmed 

förutsättningarna till policyförändringar.57 

 

1 Policyorienterat lärande. Förändringar orsakade till följd av ny kunskap, erfarenhet 

eller ny information i fallet. ACF antar att policyorienterat lärande har olika politiska 

effekter på olika övertygelsenivåer hos aktörerna i subsystemet. Normativa 

övertygelser som policyöverskridande övertygelser och djupgående övertygelser är 

svåra att ändra med ny information. Sekundära övertygelser är mer känsliga för att 

revideras till följd av policyorienterat lärande.58  

 

2. Externa chocker. Avgörande för att förändring skall ske i subsystemet. Händelser 

eller störningar i subsystemet bidrar till ersättning av den dominanta koalitionen till 

den svagare koalitionerna. Detta kan ske genom förändring av socio-ekonomiska 

förhållanden, regeringsskifte, i samband med en kris eller påverkan av ett annat 

subsystem. Dessa faktorer är dynamiska. 59 

 

                                                           
53 Sabatier och Jenkins-Smith (1999) 
54 Nohrstedt, Daniel (2009) Journal of public administration research and theory advance access “Do advocacy coalitions matter-Crisis and 
change in Swedish nuclear energy policy” s.4 
 
55 Nohrstedt, Daniel (2009) s.5 
 
56 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.198 
57Nohrstedt, D.,Weible,M-C. (2012)Vol. 1: Iss. 2, Article 1“The Logic of Policy Change after Crisis: Proximity and Subsystem Interaction”.  
 
58Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.198.   
59Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.198.   
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Förändringar som policyöverskridande övertygelser bidrar till på statliga nivå är ofta 

sammanknutna med förändringar i socioekonomiska förutsättningar samt förändring av den 

offentliga åsikter.60 Externa chocker skapar möjligheter för stora politiska förändring som 

upprätthållas genom att förespråkare för förändring utnyttjar störningen.61 Externa chocker 

kan alltså ge mindre koalitioner en möjlighet att bli den dominanta koalitionen i 

subsystemet.62 Olika aktörer i en koalition kan försöka övertyga media, allmänheten och 

politiker genom olika tekniker för att förstora eller förminska allvaret i en fråga som berör 

subsystemet.63  

ACF-forskning har ofta fokuserat på övertygelsesystemets innehåll och inte på koalitioners 

resursförmågor. 64 Sewell (2005) applicerade ACF i policyområdet för global 

klimatförändring och använde då en typologi av politiska resurser lånade från Kelman (1987). 

För att aktörer skall få inflytande på offentlig politik presenteras typologiska relevanta 

politiska resurser som kan ses som en modifiering av ACF som överlappar ca 40 % med 

Kelman och Sewell och resterande med Weible (2006). Typologi över resurser hos koalitioner 

kommer att ingå i uppsatsens upplägg för att förklara förändringar i processen i tvisten om 

Bunge Ducker. Här nedan beskrivs typologi över resurser hos koalitioner:65 

 

A. Formella auktoriteter som fattar politiska beslut. Lagstiftare, domare och 

offentliga tjänstemän ses som potentiella koalitionsmedlemmar. Om en koalition får 

en formel auktoritet som koalitionsmedlem är detta en stor resurs för koalitionen. En 

viktig faktor till en koalitions dominanta position över en annan koalition i ett 

subsystem är om de har fler medlemmar som har formella auktoritetspositioner. 

Koalitionerna kan ta till olika strategier som att försöka placera allierade medlemmar i 

formella auktoritetspositioner samt lansera kampanjer för att ge tjänstemän inflytande 

över formella auktoriteter.  

B. Allmän opinion. En typisk strategi är att koalitioner lägger ner mycket tid på att vinna 

allmänt offentligt stöd. Opinionsundersökningar som indikerar stöd till en koalitions 

politiska position är en stor resurs för aktörerna. Har en koalition ett stort allmänt 

                                                           
60 Nohrstedt, Daniel (2009) Journal of public administration research and theory advance access “Do advocacy coalitions matter-Crisis and 

change in Swedish nuclear energy policy” s.4 
 
61 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.198 
62 Kwon 2002: Schlager (1995) 
63 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.198 
64 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.205 
65 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.205 
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offentligt stöd i sin politiska position är chansen större att allmänheten kommer att 

rösta på de formella auktoriteterna som stödjer koalitions politiska övertygelser. På så 

sätt kan formella auktoriteter som stödjer koalitioner hamna på viktiga politiska 

positioner.  

C. Kunskap och information. Information baserad på svårigheter och kostnader samt 

fördelar med ett politiskt alternativ är en viktig resurs för koalitionerna. Så vida det 

inte uppstår ett ”ogynnsamt dödsläge” är information ett vapen mot motståndarare och 

andra koalitioner. Forskare är därför ett exempel på en viktig aktör för skapandet av 

policyförändring i samhället. 

D. Mobilisering. Den politiska eliten använder ofta uppmärksammade allmänna personer 

som delar övertygelser och engagerar sig i olika politiska aktiviteter som offentliga 

demonstrationer, insamlingar mm. Koalitioner med mindre finansiella resurser kan 

använda sig av mobilisering av trupper eftersom att detta tillvägagångssätt inte utgör 

någon stor ekonomisk kostnad. 

E. Finansiella resurser. Ekonomiska resurser kan omvandlas till politiska resurser. En 

koalition med stora ekonomiska resurser kan anlita forskare och skapa resursen 

kunskap och information. Finansiella medel kan även omvandlas till kampanjer 

propaganda. 

F. Skickligt ledarskap. En skicklig ledare kan skapa attraktiva visioner för en koalition 

samt använda strategi för att erhålla resurser och på ett kostnadseffektivt sätt förvalta 

dessa.  
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3:6 Tidigare ACF-forskning 

Daniel Nohrstedt och Christopher M. Weible har i artikeln ”The Logic of Policy Change after 

Crisis: Proximity and Subsystem Interaction”, genomfört analys som använder sig av ACF:s  

hypoteser för policyförändring i kölvattnet av olika kriser. Nohrstedt och Weible konstaterar 

att geografisk närhet är en viktig faktor i samband med krisen och för hur geografisk och 

politisk närhet påverkar förutsättningarna för policyförändring. En kris anses som en 

förutsättning för politisk interaktion i subsystemet. Det finns även ACF-relaterad forskning 

inom policyförändringsområdet som hävdar att ju större bakomliggande orsak till händelsen, 

ju större blir effekterna.66Andra ACF-studier pekar på att även små förändringar kan innebära 

stora politiska förändringar och att skillnader i utfall kräver noggranna undersökningar och 

anpassad teoritillämpning för att förstås.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Keeler 1993: Cortell and Peterson (1999) 
67 Hall and Taylor 1996: Legro (2000) 
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4. Kartläggning aktörer, subsystem, övertygelser och koalitioner  

4:1Aktörerna i fallet 

Till varje mål hos domstolen finns ett dagboksblad och detta kommer att utgöra grunden för 

att lokalisera aktuella aktörer i fallet om tvisten om etablering av ett kalkbrott Bunge Ducker. 

Detta dagboksblad är daterat 2013-11-12. Aktörerna nedan är för närvarandet aktiva i den 

judiciella processen i fallet. Dagbokbladet innehar Målnummer: M 3666-13. Det framgår att 

samtliga klagande har yrkat att HD ska avslå Nordkalk AB:s ansökan.68 

1. Nordkalk Aktiebolag * 

2. Havs- och vattenmyndigheten Motpart 

3. Kammarkollegiet Motpart  

4. Linder Håkan Motpart  

5. Länsstyrelsen i Gotlands län Motpart  

6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland Motpart * 

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Motpart  

8 Naturvårdsverket Motpart* 

 9 Region Gotland Motpart * 

10 Bräntings Gård AB Övrig part 

 11 Bothorp Charlotta Övrig part  

12 Bothorp Hans Övrig part  

13 Bothorp Sofia Övrig part  

14 Falkgren Anders Övrig part  

15 Falkgren Eva Övrig part  

16 Franke Patrik Övrig part  

17 Fältbiologerna, Fältbiologerna Övrig part * 

18 Föreningen Bevara Ojnareskogen Övrig part * 

19 Gotlands Botaniska Förening Övrig part * 

20 Karlsson Maria Övrig part  

21 Naturskyddsföreningen Gotland Övrig part * 

22 Svenska Botaniska Föreningen Övrig part*  

                                                           
68 Sabatier,P & Weible, C. (2007) s.190  
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23 Svenska Naturskyddsföreningen Övrig part* 

 

* Politiskt deltagande aktörer för analysen 

Enligt dagboksbladet framkommer 23 olika aktörer. Dessa aktörer är aktiva i processen och 

överklagade Mark och miljööverdomstolens dom år 2012. Det kan tilläggas att dessa aktörer 

även överklagade till HD efter domen år 2009.  

Dagboksbladet lokaliserar tio olika aktörer i form av intresseorganisationer, myndigheter och 

företag. Dessa kommer tillsammans med de tre involverade domstolarna i fallet samt 

intresseorganisationen WWF och Länsstyrelsen på Gotland utgöra aktuella aktörer i fallet. 

EU:s aktörsroll kommer också att diskuteras. De tio aktörer som framgår enligt dagboksbladet 

har varit med i större delen av processen och försöker att överföra sina övertygelser till 

verklig politik. Detta överensstämmer med ACF:s riktlinjer för kategorisering av deltagande 

aktör i ett subsystem.69 De olika domstolarna erhåller expertiskunskap i lagtillämpning och de 

ska med lagen som ledstjärna omvandla sina övertygelser till politiska beslut. Dock finns ett 

spelrum för hur lagen tillämpas som eventuellt påverkas av vilka övertyger den aktuella 

domaren innehar. Enskilda privatpersoner kommer inte att ingå som potentiella aktörer i 

subsystemet för tvisten kring Bunge Ducker. Detta till följd av att deras reella påverkan för 

policyförändring i detta fall beräknas som marginell.  

 

4:2 Kartläggning av subsystem 

ACF kriterier för ett subsystem uppfylls genom närvarandet av aktörer som besitter 

expertiskunskap i frågor som fallet involverar. Aktörer från olika myndigheter, 

intresseorganisationer, föreningar, forskarinstitutioner o.s.v. återfinns i fallet, vilket 

kännetecknar ett subsystem enligt ACF.70 Subsystemets omfattning om tvisten om Bunge 

Ducker är stor eftersom att frågor i fallet berör EU-direktiv. Man kan uppfatta det som att 

konsekvenserna av ett kalkbrott i Bunge Ducker skulle hotade redan hotade arter. Detta 

innebära att fallet kan vara svårt att begränsa territoriellt. 

                                                           
69 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.198 
70 Sabatier,P & Weible, C.( 2007)s.192 
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Ett yttrande från Gotlands högskola från dom 1 upplyser om de höga skyddsvärdena i Bunge Ducker 

som bidrar till att området inte bara skyddsvärt ur nationellt perspektiv, utan även ur internationellt 

perspektiv.”71 

Området där Nordkalk vill etablera kalkbrott avgränsar till Natura 2000-områden och kan 

därför inte kategoriseras som en ”vanlig” tvist i samband med etablering av ett kalkbrott. Min 

bedömning är därför att tvisten om etablering av ett kalkbrott i Bunge Ducker existerar i ett 

separat subsystem med många olika närvarande aktörer som agerar i syfte att påverka 

politiken i fallet.  

 

 4:3 Kartläggning av övertygelser 

4:3:1 Uttryckta värden som uttrycks ges företräde 

Citaten som är av vikt för att lokalisera övertygelser hos de olika aktörerna i fallet kommer att 

fetmarkeras och frångår därmed sitt originalutseende. Anledningen till att jag valt att göra 

detta är för att underlätta för läsaren.  

Ur Mark och miljödomstolen dom 2008-12-19 Målnummer M 1826-07 framgår det att 

domstolen anser att risk för påverkan på Natura 2000-områden gör lokaliseringen olämplig.72 

Hotade arter och stora naturvärden står på spel vilket lägger grunden för att ansökan lämnas 

utan bifall. Mark och miljödomstolen skriver att verksamheten berör riksintressen för såväl 

mineralutvinning som naturvård och vid en avvägning mellan dessa finner domstolen att 

naturvårdsintresset väger tyngre. 73 

Mark och miljööverdomstolen meddelar en annan synpunkt i frågan i dom 2 (2009-10-09) 

Målsnummer M 350-09. ”Miljööverdomstolen har visserligen instämt i miljödomstolens 

bedömning att natur- och kulturmiljön i det utpekade riksintresseområdet kommer att skadas 

påtagligt genom täkten, men har gjort bedömningen att materialutvinningen bäst främjar en 

långsiktigt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

Materialutvinningen har därför getts företräde framför naturvårdens intresse.”74 

                                                           
71 Mark och miljödomstolens domslut, yttrande Gotlands högskola (2008)Url: http://domstol.se/Om-Sveriges-

Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-idag-avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa-

Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpuf 
72 Dom, Mark och miljödomstolen (2008) Url: http://domstol.se/Om-Sveriges- 

Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-idag-avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan- 

om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa-Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpuf 
73Dom, Mark och miljödomstolen(2008) Url: http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-

idag-avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa-Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpuf 
74 Dom, Mark och miljööverdomstolen (2009) Url :http://www.domstol.se/templates/DV_Press____11271.aspx 

http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-idag-avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa-Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpuf
http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-idag-avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa-Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpuf
http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-idag-avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa-Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpuf


23 
 

WWF har en annan uppfattning. SR citerar Håkan Witrèn generalsekreterare WWF 2013-08-

30 : ”Arbetet med att skydda Ojnareskogen som nationalpark bör fortsätta.”75  

Mark och Miljööverdomstolen instämmer med Mark och miljödomstolen att natur och 

kulturmiljö kommer att skadas i samband med ett kalkbrott i området. Dock är det i slutändan 

materialutvinningen som ges företräde eftersom att Mark och miljööverdomstolen anser att 

detta bäst främjar en långsiktig hushållning av marken, vattnet och miljön i övrigt i Bunge 

Ducker. Vilka argument som styrker argumentet om att marken, vatten och naturen långsiktigt 

gynnas av materialutvinning är oklart. Argumentet hänvisar till en förordning i miljöbalken. 

Med argument som att materialintresse har getts företräde naturintresse kan man konstatera att 

man helt enkelt anser att mineralutvinning är viktigare än djur och natur i området. Mark och 

miljödomstolen har redan från processens början tillämpat denna unionsrättsliga riktlinje till 

skillnad från Mark och miljööverdomstolen som istället har gett dispens från förbuden i 

artskyddsförordningen i samband med sin dom 2009.”76 

EU:s aktörsroll framträder i SR genom att ett brev från EU-kommissionen sammanfattas 

2012-02-08: ”EU-kommissionen skriver att det verkar som att Sverige felaktigt tog hänsyn 

till kalkstensutvinningen när man valde ut vilka områden som skulle skyddas inom EU:s 

nätverk Natura 2000.” 77  

Kommissionen skriver också att EU-domstolen vid tidigare prövning slagit fast att man inte 

ska ta hänsyn till ekonomiska eller sociala intressen vid urval av Natura 2000-områden. I 

artikeln framkommer också att kommissionen undrar över hela processen kring Bunge 

Ducker.78 

EU är en mäktig och resursstark aktör som skulle kunna utlösa en extern chock i subsystemet 

enligt ACF-antaganden. EU:s inträde i processen i februari år 2012 är en intressant händelse. 

Det är samma år HD som lämnar prövningstillstånd i frågan 

I mark och miljödomstolens dom 3, 2011-11-30 skriver Naturvårdsverket i sin yttring:   

                                                           
75 SR, Ojnareskogen en svensk pärla enligt WWF (2013) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5631800 
76HD dokument (2012) Url: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZqFpCtgPpvUJ:www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgorande
n/2013/2013-06-18%2520T%25203158-12%2520Beslut.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se 
77 SR,(2012-02-8) Duckerbrytning ifrågasätts av EU-kommissionen. Url: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4952377 
78 SR,(2012-02-8) Duckerbrytning ifrågasätts av EU-kommissionen. Url: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4952377 
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”Verksamhet som riskerar att påverka ett Natura 2000-område får godkännas endast efter det 

att tillståndsmyndigheten försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta 

skada.”79  

 

4:2.2 Natur i Bunge Ducker och i närområdet kommer att skadas i samband med 

ett kalkbrott  

Länsstyrelsen och Hälso och miljönämnden framkommer 2008-09-03 i SR som aktörer som 

delar övertygelser om naturskydd: ”Såväl Länsstyrelsen på Gotland som miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i kommunen står fast vid sina tidigare beslut att inte tillåta Nordkalk 

att bryta mer kalk vid Ducker i Bunge. Anledningen är bland annat att det finns risk för att 

dricksvattnet i Bäste träsk kan påverkas negativt av kalkbrytningen och att det i närheten 

finns känsliga Natura 2000-områden.”80  

Håkan Witrèn, generalsekreterare WWF citeras 2012-08-08 i SR i samband med att tillstånd 

om kalktäkt har beviljats: ”Höga och oersättliga naturvärden går förlorade om inget görs.”81 

Wirtèn ger också uttryck i artikeln för att Förhandsbesked från EU skall inhämtas eftersom att 

händelsen berör en principiellt viktig fråga. 

 

Ur dom 1 och 2 finner vi att både Mark och miljödomstolen samt Mark och 

miljööverdomstolen poängterar att skada på djur och natur förväntas i samband med 

etablering av ett kalkbrott i Bunge Ducker. Mark och miljööverdomstolen skriver i domslut 2: 

”Miljööverdomstolen har visserligen instämt i miljödomstolens bedömning att natur- och 

kulturmiljön i det utpekade riks-intresseområdet kommer att skadas påtagligt genom 

täkten.”82 

 Mark och miljödomstolen drar samma slutsats i domslut 1 med denna domstol tycker att detta 

argument är tillräckligt för att tillstånd till kalkbrottet inte skall lämnas.  

                                                           
79 Dom, Mark och miljödomstolens (2011) mål: M 5418-10 (PDF fil) 
80 SR, Fortsatt motstånd mot kalkbrott i Bunge (2008) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=2289862 
81 SR, WWF vill att HD prövar kalkbrytning (2012) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5223447 
82 Dom, Mark och miljödomstolens (2008) Url: http://www.domstol.se/templates/DV_Press____11271.aspx 
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”Miljödomstolen bedömer att lokaliseringen och risken för påverkan på omgivande 

bevarandeområden (Natura 2000) och vattentäkten Bästeträsk samt faran för hotade arter 

hindrar att tillstånd kan ges.”83 

Yttrande Gotlands botaniska förening dom 3 (2011-11-13): ”Skadorna på Natura 2000- 

områdena kvarstår dock i alla lägen efter Nordkalks täktverksamhet.”84 

I samma dom framkommer även yttrande rörande olika tolkningar i fråga vad som omfattar en 

miljöskada: ”En huvudfråga i målet är vad som är en skada enligt 7 kap 28 b § MB och 

vilka villkor om skyddsåtgärder och försiktighetsmått som därför behövs. Naturvårdsverket 

motsätter sig bolagets tolkning av bestämmelsen och redogör nedan för skälen till hur 

bolagets tolkning av 7 kap 28 b § MB är oförenlig med praxis.”85 

Svenska botaniska föreningen yttrar i samma dom: ”Täktverksamheten kommer tveklöst att 

påverka och förändra hydrologin i området, vilket i sin tur lika tveklöst kommer att skada 

livsmiljöer och typiska arter i intilliggande Natura 2000-områden.”86 

 

4:2:3 Tilltro till tekniska åtgärder och skyddsåtgärder 

I en artikel i SR 2009-04-30 framkommer att Nordkalk argumenterar för att miljöproblemen i 

samband med brytningen i Bunge Ducker kan lösas med modern teknik. 87 Nordkalk uttrycker 

också i artikeln en oro för ökade kostnader för kalk om företag på den Svenska marknaden 

kommer att behöva importera kalk ifrån andra länder  

I SR 2007-11-07 uppfattas Länsstyrelsen inte delar tilliten till tekniska lösningar med 

Nordkalk och skjuter därför till egna finansiella medel för att en arkeologisk undersökning i 

området Bunge Ducker.88   

Ur samma dom yttrar sig föreningen Bevara Ojnareskogen: ”Föreningen ger uttryck för en 

uppfattning som ansluter till länsstyrelsens och Region Gotlands synpunkter.”89 

                                                           
83 Dom, Mark och miljödomstolen (2008) Url: http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-

idag- avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa- Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpu 
84 Dom, Mark och miljödomstolen (2011),mål: M 5418-10 (PDF fil) 
85 Dom, Mark och miljödomstolen (2011) mål: M 5418-10 (PDF fil) 
86 Dom, Mark och miljödomstolen (2011) mål M 5418-10 (PDF fil) 
87SR, fredag efter den 19 september (2008) Url http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=260&artikel=2520741 
88SR, Bäste träsk kan skadas av kalkbrott (2007) Url http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1699928 
89Dom Mark och miljödomstolen (2011):mål M 5418-10 (PDF fil) 
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Ur Mark och miljööverdomstolen dom 2, 2009-10-09 Målsnummer M 350-09 framkommer: 

”Miljööverdomstolen har bedömt att verksamheten genom skyddsåtgärder och andra 

försiktighetsmått inte kommer att utgöra något hot mot skyddade livsmiljöer och 

arter.90” 

Genom Mark och miljödomstolens dom 3, 2011-11-30 yttrar sig Sveriges Botaniska 

Förening: ” Miljööverdomstolen har gett mark och miljödomstolen i uppdrag att fastställa 

villkor för täktverksamhet utan att skada intilliggande Natura 2000-områden. Detta är 

emellertid en naturvetenskapligt omöjlig uppgift som därmed också är omöjlig att lösa ur 

strikt juridisk synpunkt”91 

Mark och miljödomstolens skäl till dom 3: ”Det finns inget förslag till efterbehandling av 

täkten i Nordkalks ansökan. Täkten ansluter till två Natura 2000-områden och det kan 

uppkomma stora kostnader om täkten påverkar dessa områden. Med tanke på detta framstår 

det som märkligt att Nordkalk i detta mål inte presenterat eller kostnadsberäknat något 

behandlingsalternativ.”92 

Mark och miljödomstolen skriver också i samma dom: ”Miljööverdomstolen kan instämma i 

Naturvårdsverkets och länsstyrelsens bedömning att det finns en osäkerhet om föreslagna 

skyddsåtgärder är tillräckliga.”93 

 

4:2:3Argument om arbetstillfällen norra Gotland 

Ur SR:s rapportering 2007-11-20 framkommer att Nordkalk vill säga upp 20 anställda vid 

Storugns.94 Arbetstillfällen på norra Gotland är en fråga som ligger i kommunens intresse. 

Nordkalk och kommunen har alltså gemensamma politiska intressen i fallet.  

Detta bekräftas i artikeln 2008-09-16 då ledningskontoret på Gotland anges prioritera 

arbetstillfällena på norra Gotland. I artikeln står det: ”Ledningskontoret på Gotlands kommun 

                                                           
90Dom Mark och miljööverdomstolen (2009). Url: http://www.domstol.se/templates/DV_Press____11271.aspx 
91 Dom Mark och miljödomstolen (2011)mål M 5418-10 (PDF fil) 
92 Dom Mark och miljödomstolen (2011)mål M 5418-10 (PDF fil) 
93 Dom Mark och miljödomstolen (2011)mål M 5418-10 (PDF fil) 
94 Dom Mark och miljödomstolen (2011)mål M 5418-10 (PDF fil) 
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är för att Nordkalk får anlägga ett nytt kalkbrott vid Ducker i Bunge. Det är jobben och livet 

på norra Gotland som väger tungt när kommunens högsta tjänstemän nu vill att 

kommunstyrelsens politiker ska säga ja till brottet.”95 

Tony Johansson (IF-metall) meddelar via en radiointervju i SR 2009-04-15 att Gotland 

behöver arbetstillfällen och byggas upp genom industri.96 

 

4:2:4 Hänvisa till försiktighetsprincip och Naturens skyddsvärde 

Mark och miljödomstolen skriver i samband med dom 1 att stora naturvärden står på spel i 

området runt Bunge Ducker och dessa riskeras att för alltid förloras i samband med ett 

kalkbrott i området. Detta medför att lokalisering för kalkbrottet därför är olämplig.97  

Ur dom 3, 2011-11-30 yttrande Naturskyddsföreningen Gotland: ” Underlaget i målet är 

ofullständigt och verksamheten kommer att beröra ett extremt värdefullt naturområde. Det 

finns skäl att tillämpa försiktighetsprincipen.”98 

 4:2:5Övertygelse om var det finns liknande kalk 

I SR 2009-04-30 omskrivs Nordkalk sätta press på regeringen. Nordkalk poängterar att 

liknande kalk finns inte i Sverige.99 

Ur dom 2, 2009-10-09 framkommer: ”Miljööverdomstolen har gjort en annan bedömning än 

miljödomstolen i frågan om det finns alternativa platser för kalkbrytning och kommit fram 

till att det saknas kända alternativ med motsvarande kvalitet i Sverige.” 100 

I SR:s artikel 2009-04-15 framkommer att Naturvårdsverket och föreningen IF-metall inte 

delar övertygelsen om huruvida det finna andra platser för mineralutvinning i Sverige: 

                                                           
95SR, Säger ja till nytt kalkbrott (2008) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=2315885 
96SR, 15 april Tony Johansson (2009) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2377&artikel=2768350 
97Dom, Mark och miljödomstolen (2008) Url: http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-

idag- avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa- Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpuf 
98 Dom, Mark och miljödomstolen (2011)mål M 5418-10 (PDF fil) 
99SR, fredag efter den 19 december (2008) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=260&artikel=2520741 
100Dom, Mark och miljööverdomstolen (2009) Url: http://www.domstol.se/templates/DV_Press____11271.aspx 
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”Naturvårdsverket säger att naturen vid Ducker i Bunge är unik och att det går att bryta kalk 

på andra håll. Det påståendet gillar inte Tony Johansson, facklig företrädare för IF Metall 

vid Storungs.”101 

 

4:4 Sammanfattning 

En intressant övertygelse som framkommit av bearbetningsmaterialet är att Mark och 

miljödomstolen och Mark och miljööverdomstolen bedömer olika i huruvida det finns andra 

platser med samma kvalité för mineralutvinning. Mark och miljööverdomstolen grundade sitt 

beslut och dom på samma material som Mark och miljödomstolen har grundat sin dom på. 

Detta indikerar på att material och informationen tolkas olika av olika aktörer i fallet. De olika 

domstolarna värdesätter helt klart olika riksintressen. 

Det är svårt att kartlägga de grundläggande övertygelser som återfinns i ett policyområde om 

dessa inte personligen uttrycks. Synen på djur och natur som skyddsvärd och ömtålig kan 

dock stämma in på ACF:s  kategorisering för grundläggande övertygelser. För olika aktörer 

kan naturens skyddsvärde grundas på antingen policyöverskridande övertygelser eller på 

grundläggande övertygelser. Detta medför dock inge komplikationer för att sammanknyta 

aktörer i fallet då bege aktuella övertygelsenivåerna är normativa och minst två behöver 

lokaliseras för att binda samman aktörer till en koalition. Efter genomgång av 

bearbetningsmaterialet framkom följande övertygelser: 

 

Policyöverskridande övertygelser: 1.) Mineralutvinning främjar bäst mark, vatten och den 

fysiska miljön i området. Sammankopplas med lokala argument ”Gotland byggs upp av 

industri” samt kalkbrottets nödvändighet för arbetstillfällen på Norra Gotland. Aktörer som 

har uttryck dessa är: Kommunen på Gotland, Mark och miljööverdomstolen samt IF metall. 

2.) Hänvisningar om miljöns sårbarhet som kan sammankopplas med försiktighetsprincipen 

samt skyddsvärdet hos djur och natur. Aktörer: Flera av de överklagande myndigheterna, 

Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen (Sverige och Gotland), Svenska och Gotlands 

botaniska förening, Bevara Ojnareskogen, WWF samt Mark och miljödomstolen. 3.) Tilltro 

att skada på djur och natur i området kan uteslutas med tekniska åtgärder. Aktörer: 

Kommunen på Gotland, Mark och Miljööverdomstolen och Nordkalk. 4.) Ingen tilltro till 

teknik för att minska påverkan på djur och Natur i området. Aktörer: Mark och 

                                                           
101 SR, 15 april Tony Johansson, facklig på Storungs (2009) Url:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2377&artikel=2768350 
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miljödomstolen, Flera myndigheter, Naturskyddsföreningen, Svenska och Gotlands Botaniska 

förening.  

 

Tabell över Policyöverskridande övertygelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Flera myndigheter innefattar aktörer som Länsstyrelsen, Hälso och miljönämnden, Naturvårdsverket. 

*Argument nr 5 kategoriseras i denna uppsats som en policyöverskridande övertygelse eftersom att tilltro till tekniken och 

övertygelsen om hur tålig miljön är innefattar inte bara en delkomponent av subsystemet.  

*I samband med radiointervju av Tony Johansson fackordförande för IF Metall Gotland efter att Mark och miljödomstol 

avslagit Nordkalks ansökan. Johansson uttryck: 

 ”Det är katastrof för vår del på Gotland” 

”Vi måste bygga upp vårt Gotland” 

”För oss som jobbar som fackombud är detta en katastrof”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mineralutvinning främjar bäst 

mark, vatten och fysiska miljö i 

området.   

2. Refereringar till 

försiktighetsprincip 

samt skyddsvärdet 

hos djur och natur. 

3. Tilltro att djur och 

natur skada kan 

uteslutas med tekniska 

åtgärder.* 

4. Ingen tilltro till 

teknik för att minska 

djur och naturskada i 

området. 

Kommunen Gotland  Kommunen Gotland Flera myndigheter 

Mark och miljööverdomstolen  Flera myndigheter Nordkalk Mark och 

miljödomstolen 

IF Metall* Mark och 

miljödomstolen 

Mark och 

miljööverdomstolen 

Naturskyddsföreningen 

Nordkalk Intresseorganisationer  Flera 

intresseorganisationer 
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Tabell över sekundära övertygelser i tvisten om Bunge Ducker: 

 

 

Förändringar i de sekundära övertygelserna kan leda till policyförändring genom 

policyorienterat lärande.102 Närvaron av policyorienterat lärande kommer att diskuteras i 

kapitel 5. 

 

4:5 Koalitioner i subsystemet 

Koalitionerna kan som tidigare nämnts i kapitel 3, identifieras genom att minst två 

policyöverskridande övertygelser. Det framkommer att Nordkalk, Kommunen på Gotland, 

Mark och miljööverdomstolen och förbundet IF Metall delar två policyöverskridande 

övertygelser (1 och 3). Nordkalk och Mark och miljööverdomstolen utgör sökande och 

dömande part i fallet. Konkurrerande koalition 2, utgörs av flera myndigheter och 

intresseorganisationer samt Mark och miljödomstolen. De nio aktörer som överklagat i fallet 

delar minst två policyöverskidande övertygelser och med stor sannolikhet också djupgående 

övertygelse om skyddsvärdet djur och naturen innehar. Eftersom att dessa aktörer redan från 

början fört fram dessa argument utan gehör från Mark och miljööverdomstolen och senare 

även av HD, är det mer intressant att titta på specifika samarbeten i koalition 1, för att förstå 

varför naturvärden har förbisetts samt vilka aktörer som har tillkommit i processen. Här nedan 

presenteras två lokaliserade koalitioner i tvisten om etablering av ett kalkbrott i Bunge 

Ducker. 

 

                                                           
102 Sabatier (2007) s.19  

1. Det saknas andra platser i 

Sverige med samma 

mineralkvalité. 

2. Kontrollprogram skall 

fastställas innan 

verksamheten utredas och 

ev. tillåts. 

3. Säkerheten i samband 

med verksamheten är för 

låg. 

4. Skyddsåtgärder i 

miljökonsekvensbeskrivningen är inte 

tillräckliga. 

Nordkalk Flera myndigheter Flera myndigheter Flera intresseorganisationer. 

Mark och miljööverdomstolen Mark och miljödomstolen Mark och miljödomstolen Mark och miljödomstolen  

 Flera 

intresseorganisationer 

Fler intresseorganisationer Flera myndigheter 
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Tabell över lokaliserade koalitioner: 

 

 

*Länsstyrelsen har inte överklagat de beviljade domarna med har uttryckt sina policyöverskridande övertygelser som 

skildrats i första domen i fallet samt i media. Dessa övertygelser går att knyta an med en misstro till tekniska åtgärder och att 

natur och kultur kommer att skadas i samband med ett kalkbrott i området, Dessa två övertygelser kvalificerar Länsstyrelsen 

på Gotland att teoretiskt ingå i koalition 2. 

 

Mark och miljödomstolen anser att natur-intresse väger tyngre än mineralutvinning, något 

närvarande miljöorganisationer och naturvårdsverket med stor sannolikhet håller med om. 

Mark och miljööverdomstolen återspeglar en annan övertygelse i samband med att de givit 

dispens från förbuden i artskyddsförordningen i samband med dom 2.”103
 

 

 

 

                                                           
103 Dom HD 

(2012)Url:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZqFpCtgPpvUJ:www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/A

vgoranden/2013/2013-06-18%2520T%25203158-12%2520Beslut.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se 

Koalition1  Koalition 2 

Nordkalk  Naturvårdsverket 

Mark och miljööverdomstolen  Naturskyddsföreningen Gotland 

Gotlands kommun Svenska Naturskyddsföreningen 

IF Metall Mark och miljödomstolen 

 Länsstyrelsen Gotland* 

 Region Gotland 

 Svenska Botaniska föreningen 

 Gotlands botaniska förening 

 Fältbiologerna 

 Bevara Ojnareskogen 

 WWF 
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Att detta fall har en koalition som verkar och agerar baserat på sina djupgående övertygelser 

påminner oss om substansen och skyddsvärdet betydelse för att sammanknyta aktörer i ett 

subsystem, något man kan se i koalition 2. Miljöfrågor kan tyckas starkare förankrade än 

religion i det Svenska sekulariserade samhället och miljörelaterade frågor har de senaste 30 

åren ökat och grupperat människor och organisationer över hela världen. Det är övertygelsen 

om miljöns skyddsvärde skapar också policyöverskridande och sekundära övertygelser hos de 

aktörer som innehar genomgripande övertygelser om miljöns essentiella värde. Också på 

globalnivå eftersom att klimatförändringar och utrotning av arter påverkar hela världen på 

olika sätt. Att fallet berör policyområden som miljö förklarar varför aktörer med samma 

djupgående sluter upp. 

 

Mark och miljööverdomstolen uttrycker att etablering av en täktverksamhet i området 

kommer att skada natur och kulturvärden men att materialutvinning ges företräde naturvärden. 

Detta indikerar också på att de båda domstolarna tillhör olika koalitioner i subsystemet. Det 

kan ses som en maktbalans mellan en överdomstol och en vanlig domstol. Men även mellan 

olika aktörer med policyöverskridande övertygelser som grundas i miljöfrågor kontra 

övertygelser om behovet av arbetstillfällen och mineraltillgång som skulle kunna vara 

policyöverskridande övertygelser. Mark och miljödomstolen skriver i sitt första domslut att 

platsen har en ekonomisk högt värde samt att arbetssysselsättningen i området är lågt men att 

de ända bedömer att naturvård går före mineralutvinning. ”Rätten anser vidare att 

verksamheten berör riksintressen för såväl mineralutvinning som naturvården och vid en 

avvägning mellan dessa funnit att naturvårdsintresset väger tyngre”104. Att dessa frågor 

intensivt diskuterats i media av aktörer från båda koalitionerna borde påverkar de folkvalda 

aktörerna som är närvarande i fallet.  

 

Hade mark och miljödomstolen inte trotsat mark och miljööverdomstolen hade processen 

varit avslutad eftersom att HD avslog prövningstillståndet efter Mark och 

Miljööverdomstolens dom år 2010. Här ses igen en maktförskjutning. Denna händelse 

påverkade också HD att gå igenom fallet en gång till. HD medlande dels att Mark och 

miljödomstolens bundenhet till Mark och miljööverdomstolen beslut skulle testas eftersom att 

detta inte tidigare prövats. Det står också i HD:s protokoll att de väljer att dra tillbaka 

                                                           
104 Dom, Mark och miljödomstolen (2008) Url:http://domstol.se/Om-Sveriges- 

Domstolar/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/Miljodomstolen-har-idag-avslagit-Nordkalk-ABs-ansokan- 

om-tillstand-till-kalkbrytning-i-Bunge-pa-Gotland/#sthash.EWtUGGLE.dpuf 
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tillståndet som lämnades år 2012 (inhibition), till följd av att täkten kan skada miljön och att 

yttrande från motsättande koalition måste undersökas. Detta ger uttryck för att HD har ändrat 

sin syn på miljöns skyddsvärde i fallet. En viktig brytpunkt i Svensk miljörätt var införandet 

av förordningen försiktighetsprincipen 2 kapitlet 3§ miljöbalken. Efter införandet av 

förordningen kom bevisbördan att läggas på ansökaren. Detta innebar att om man inte i förväg 

kunde fastställa att den ansöka vaksamhet inte skulle få några negativa konsekvenser, då 

skulle heller inte tillstånd ges ”Grundtanken är att kunskapsbristen inte får användas som skäl 

för att uppskjuta eller underlåta kostnadseffektiva skyddsåtgärder.”105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Definition av försiktighetsprincipen tagen från Url: http://www.ne.se/f%C3%B6rsiktighetsprincipen/178484 
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5. Förklaring för policyförändringar i fallet 

5:1 Typologi över resurser hos koalition 1 och 2 

Här kommer typologiska förutsättningar enligt ACF hos koalition 1 och 2 att presenteras. 

Om en koalition får en formel auktoritet (lagstiftare, domare och offentliga tjänstemän) som 

koalitionsmedlem är detta en stor resurs för koalitionen. En viktig faktor till en koalitions 

dominanta position över en annan koalition i ett subsystem är om de har fler koalitions 

medlemmar som har formella auktoritets positioner. Både koalition 1 och 2 innehar formella 

auktoritetsmedlemmar. Koalition 1 har Gotlands kommun och Mark och miljööverdomstolen 

i sin koalition. Koalition 2 har Länsstyrelsen, Mark och miljödomstolen och flera myndigheter 

som koalitionsmedlemmar. HD kan inte knytas samman med en koalition. Båda koalitionerna 

kan sammanfattas som resursstarka i egenskap av formella aktörer. Dock är en intressant 

brytpunkt i processen HD:s ändrade uppfattning till motsättande konkurrerande aktörers 

yttrande i fallet. 

Vad gäller den allmän åsikt är som tidigare nämnts en typisk strategi att koalitioner lägger ner 

mycket tid på att vinna de allmänt offentligt stödet i frågan, en strategi flera medlemmar i 

koalition 2 framgångsrikt genomfört. Koalitionsmedlemmar har i media propagerat för 

skyddsvärdet i fallet genom bevarandet av Bunge Ducker intakt och orört. Media har aktivt 

rapporterat i fallet och skogsföretaget Mellanskog avbröt sin avverkning av skogsområdet i 

Bunge Ducker efter att Mark och miljööverdomstolen omedelbart beviljat tillstånd år 2012. 

Detta kan ses som ett resultat av medialas påtryckningar och skapande av den allmänna 

opinionen i fallet. Media är också en aktör vars närvarande ökade i samband med att 

konflikten trappades upp och Nordkalk avverkade skog i området i väntan på HD:s dom.  

Har det framkommit nytt relevant material som de facto kan ligga till grund för att HD vill 

utreda aktörers yttrande som de skriver i sitt protokoll år 2012. Efter telefonintervju med tre 

de aktörer i fallet framkommer det att den nya informationen inte kan kvalificeras som 

revolutionerande för fallet. Eftersom att processen har pågått i sju år och eftersom att 

Gotlands botaniska förening (som är en av de telefonintervjuade aktörerna)valt att yttra sig 

och överklaga under processens gång så borde ny information som eventuellt orsakat att HD 

denna gång vill undersöka effekterna i samband med kalkbrottet ha uppfattats av aktörerna. 

Även Göran Mattiasson (Svenska botaniska föreningen) och Mickael Lindberg (Nordkalk 

Storungs) tillstyrker att nytt material i fallet efter 2010 inte uppfattas betydelsefull för HD:s 
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ändrade uppfattning och tillämpning av fallet. Det går inte att utesluta att ny information 

bidragande orsak till HD:s ändrade uppfattning av aktörernas yttrande, men den faktorn 

försvagas efter tre närvarande aktörers homogena uppfattning i den frågan. 

Mobilisering av trupper kan inte kartläggas i fallet. De finansiella resurserna är stora hos 

företaget Nordkalk. Frågan om att etablera ett kalkbrott i Bunge Ducker innebär stora intäkter 

för Nordkalk i många år framöver vilket borde göra dom beredda att använda finansiella 

medel för att öka chanserna till att tillståndet skall beviljas. Den typologiska faktorn ”skickligt 

ledarskap” är en faktor som kan vara intressant att fördjupa sig i då denna kan ses som en 

viktig resurs för en koalition och som en bakomliggande variabel till policyförändring i 

samband med extern chock och policyorienterat lärande. Denna uppsats fördjupar sig dock 

inte i närvaron av skickligt ledarskap hos koalitionerna men kan konstatera att bege 

koalitionerna har erhållit koalitionsmedlemmar som agerat aktivt i processen genom bl.a. 

media.   

 

5:2 Policyförändringar till följd av externa chocker och olika typologiska 

resurser hos koalitionerna 

HD har ändrat sin ståndpunkt i fallet. År 2010 meddelade domstolen att de inte lämnade 

prövningstillstånd i fallet eftersom att de unionsrättsliga bestämmelser som är aktuella i målet  

redan hade blivit föremål för tolkning av EU-domstolen.106 För att HD skall ge 

prövningstillstånd skall fallet vara viktigt för ledning av rättstillämpningen.107 HD skriver i 

domen som ger avslag till prövningstillstånd 2010-10-28: ” Högsta domstolen har gått  

igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela  

prövningstillstånd.”108 

 

När HD för andra gången involveras i målet vid ansökan om prövningstillstånd 2012-09-17 

inkommer HD inte med några argument om att liknande mål redan har prövats av EU-

domstol. HD meddelar istället att de förordnar att till dess något att annat beslutas får inga 

åtgärder för verkställighet av Mark och miljööverdomstolens dom ske.109 

                                                           
106 Högsta domstolen 2010-10-28 överklagan 1 (inhämtad PDF-fil från HD) 
107 Högsta domstolen 2010-10-28 överklagan 1 (inhämtad PDF-fil från HD) 
108 Högsta domstolen 2010-10-28 överklagan 1 (inhämtad PDF-fil från HD) 
109 Ansökan om prövningstillstånd 2. 2012-09-17 mål T3158-12 
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Det verkar också vid denna tidpunkt ha klargjorts för HD att målet innehåller frågor där 

parterna i målet argumenterar för olika ståndpunkter. Ur protokollet ”Målet innehåller ett 

stort antal frågor, där parterna har skilda uppfattningar och där de har argumenterat 

ingående för sina respektive ståndpunkter.”110 

 

HD skriver i protokollet ”Klagandena myndigheter, organisationer och enskilda har mot 

tillståndet fört fram ett flertal invändningar som fordrar närmare överväganden”.111  

 

På frågor som härrör förskjutningar i bolagets tidsplan skriver HD i protokollet från år 2010: 

”Efter vad som kan bedömas på målets nuvarande stadium kan emellertid  

verksamheten redan under de inledande skedena få omfattande och långvariga följd  

verkningar för miljön”112  

 

HD uppvisar vid detta tillfälle om ansökan om prövningstillstånd en prioritering av 

naturvärden och de miljökonsekvenser en täktverksamhet kan få på miljön.Värden som inte 

sågs till eller prioriterades vid överklagan år 2010. HD refererar även till att det ska redan vid 

tillståndsprövningen stå klart om den aktuella verksamheten påtagligt  

kan skadar djur och växter eller deras livsmiljöer.113 

  

I fortsättning på målet hos HD i domslut år 2013-06-18 refereras HD till miljöbalkens(Se 4 

kap. 8 § samt 7 kap. 28 a och 28 b §§ miljöbalken.) som berör direktiv för Natura 2000-

områden. 

”Det krävs tillstånd för att bedriva en verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka 

miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd får lämnas bara om verksamheten ensam eller 

tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada 

den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som ska skyddas.”114 

                                                           
110 Ansökan om prövningstillstånd 2. 2012-09-17 mål T3158-12 
111 Ansökan om prövningstillstånd 2. 2012-09-17 mål T3158-12 
 
112 Ansökan om prövningstillstånd 2. 2012-09-17 mål T3158-12 

 
 
114Dom, HD (2013) Url: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZqFpCtgPpvUJ:www.hogstadomstolen.se/Do 

mstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2013/2013-06-18%2520T%25203158- 

12%2520Beslut.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se 
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Miljöbalkens utformande grundas på unionsrättsmässiga art och habitatdirektiv som antogs år 

1990 i Sverige.115Mark och Miljödomstolen har från början tillämpat dessa direktiv till 

skillnad från Mark och miljööverdomstolen. Varför HD inte prövade fallet eftersom att Mark 

och miljööverdomstolen inte tillämpat unionsrätt år 2010 är oklart. Lagar och direktiv borde 

inte i ett demokratiskt samhälle vara något man väljer huruvida dessa skall tillämpas. I 

synnerlighet inte när tillämpning av EU-direktiv är tydliga som i detta fall. Det skall tilläggas 

att det ansöka området avgränsar till ett Natura 2000-område. Dock kan 

miljöfarligverksamhet skada närliggande områden, vilket inte kan ses som någon nyhet. 

HD refererar till direktiv: ”Det är tillräckligt att verksamheten ska bedrivas på en plats som 

omedelbart gränsar till området och att det är möjligt att verksamheten kan påverka 

detta”.116  Och skriver att ett godkännande kan först lämnas när myndigheten har försäkrat 

sig om att det berörda området inte kommer att ta skada.117 

 

HD refererar i domen år 2013 att projekt får godkännas endast om en nationell myndighet har 

försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada118. Det får inte föreligga 

några rimliga tvivel om att verksamheten medför skadlig inverkan. Nordkalk har dock aldrig 

presenterat en efterbehandlingsplan och detta ter sin tvivelaktigt för mig hur Mark och 

miljööverdomstolen då ”utom rimliga tvivel” kan fastställa att skada på Natura 2000-

områderna ej kommer att ske i framtiden. Den slutsats jag drar av detta är att Mark och 

miljööverdomstolen har valt att förbise dessa direktiv i sina domar år 2009 och år 2012. 

 

 

5:3 Sammanfattning av analys 

Invändningarna från motparterna i målet fanns redan att tillgå i det material som HD gick i 

samband med domen år 2010. Detta indikerar på att antingen ny information skall ha 

framkommit sedan HD senast beslutade i domen 2010-10-28 eller att HD nu ser på fallet på 

ett annat sätt än vid ansökan om prövningstillstånd år 2012. Helt klar är att vid detta 
                                                           
115 Vattenmyndigheten Url:http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/beslut-fp/inledning/Pages/index.aspx 
116 Dom, HD (2013) Url: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZqFpCtgPpvUJ:www.hogstadomstolen.se/Do 
mstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2013/2013-06-18%2520T%25203158- 

12%2520Beslut.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se 

 
117 Domslut HD. Se ovan 

 
118 Domslut HD. Se ovan 
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överklagande vill man vidare utreda de argument som framförts av de som motsätter sig 

etableringen av kalkbrottet i Bunge Ducker. Förändringen hos HD skulle enligt ACF:s 

antaganden kunna ha orsakas till följd av förändring av den allmänna opinionen eller till följd 

av påverkan av ett annat subsystem (externa chocker).119  

 

Vilka faktorer som har bidragit till att HD år 2013 lämnar förhandsbesked i fallet och 

tillämpar paragrafer från miljöbalken som grundas i EU-direktiv är svåra att med säkerhet 

avgöra. Enligt en intervju med ett justitieråd på HD framkommer det otydligt vad som 

generellt tillämpas för att prövningstillstånd i ett fall skall ges. Man får inte glömma att även 

domare är människor med egna preferenser som påverkas av olika faktorer. Jag anser dock att 

om Mark och miljööverdomstolen förbisett en gällande lag så borde HD redan vid första 

tillfället ha reagerat på detta.  

Genom att applicerings ACF:s typologiska koalitions förutsättningar på koalition 1 och 2 kan 

det konstateras att båda koalitionerna haft viktiga offentliga auktoriteters medlemmar. 

Koalition 1 innehar koalitionsmedlemmar som utgörs av offentliga tjänstemän och politiker i 

kommunen samt minst en domare i Mark och miljööverdomstolen. Koalition 2 innehar ett 

antal medlemmar ur myndigheter som bl.a. Naturvårdsverket, Hälso och miljö nämnden. De 

innehar också minst en domare i Mark och miljödomstolen som koalitionsmedlem. Båda 

koalitionerna är alltså resursstarka på offentliga auktoriteter. De andra typologiska 

förutsättningarna som kan vara relevanta faktorer hos koalitionerna är att koalition 2 har 

påverkat den allmänna opinionen i fallet genom att argumentera för olika övertygelser i 

media. Detta bidrog till att bl.a. Skogsföretaget Mellanskog avbröt avskogningen av området 

som skulle förberedas för att Nordkalk skulle verkställa Kalkbrottet. Förändringar hos den 

allmänna opinionen kan som tidigare redogjorts skapa en extern chock i subsystemet vilket 

medför att den tidigare svagare koalitioner blir den dominanta. Spridning av kunskap och 

information i frågor rörande fallet har helt klart aktivt använts av båda koalitionerna. 

Nationellt störst effekt har dock åstadkommits av koalition 2 eftersom att skyddande av natur 

i området är den dominerande agendan i media och i den senaste domen i målet. Spridning av 

kunskap och information har framförallt präglats av information om vilka åtgärder som kan 

vara effektiva samt vilka hydrologiska konsekvenser som kan uppkomma i samband med en 

kalkbrottsverksamhet i området.  

 

                                                           
119 Sabatier,P & Weible, C. 2007s.192-194  
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Till sinom och sist kan vi dock efter granskning av de olika domstolarnas respons på 

underlagen i domsluten konstatera att det är olika tilltro och tolkningar som vägleder besluten 

som har tagits för och emot etableringen. Mark och miljööverdomstolen konstaterade i sin 

första dom att kultur och miljö skulle ta skada av en kalkbrottsverksamhet i området. HD hade 

också tillgång till material som kunde konstatera detta när de nackade prövningstillstånd år 

2009. En anledning att HD tog upp fallet år 2012 var till följd av att Mark och miljödomstolen 

valde att gå emot Mark och miljööverdomstolen. Dock skriver de att tillståndet Mark och 

miljööverdomstolen utgivit kan innebära stora skador på miljö och natur och att yttranden från 

andra aktörer måste ”vidare undersökas”. De finansiella resurserna hos de olika aktörerna har 

givetvis påverkat processens gång. I stor utsträckning genom att processen inte skulle ha 

överklagats och fortgått i sådana många steg som den nu gjort. Hade koalition 2 inte 

överklagat Mark och miljödomstolens beslut år 2012 hade ett kalkbrott nu varit verkställt i 

Bunge Ducker. Nordkalk har resurser och ur ekonomisk synvinkel har de verkligen anledning 

att driva processen då 20-30år av mineralutvinning av hög kvalité innebär stora ekonomiska 

inkomster. 

Genom bearbetning av materialet i fallet inträffar den juridiska brytpunkten när HD fattar 

beslut om att meddela prövningstillstånd. Utan detta beslut hade skogen i Bunge Ducker idag 

varit borta och skyddsvärde i området hade försvunnit. Jag ska ge förslag på faktorer utifrån 

statsvetenskapliga antaganden genom ACF-ramverket som kan vara aktuella för att förklara 

förändringarna som skett i tvisten om ett kalkbrott i Bunge Ducker. Som tidigare nämnts 

krävs påverkan av extern chock eller att aktörers överskridande övertygelser ändras genom 

policyorienterat lärande. HD:s argument om att miljön kan skadas i Bunge Ducker i samband 

med ett kalkbrott indikerar på att andra aktörer har påverkat HD i sitt beslut att lämna 

prövningstillstånd år 2012. Antingen har dessa aktörer framkommit med ny information eller 

så har HD påverkats av nya aktörer som har tillkommit i fallet sedan år 2010.  

 

Policyorienterat lärande som en faktor som förklara förändringen i subsystemet i samband 

med att ny information framkommit får ses som osannolikt. Naturvårdsverket framförde redan 

i första yttrandet i fallet år 2008 utförliga argument om skydd för hotade arter och Natura 

2000-områderna fanns som närområde till Bunge Ducker vid båda tillfällena. Många av de 

myndigheter och övriga aktörer som överklagade år 2010 överklagade också år 2012. Efter 
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telefonintervju med fyra i fallet insatta aktörer,120 har det dock framkommit att ny 

informationen i samband med fallet mellan de olika prövningstillfällena ej varit påtaglig. 

Förändrade övertygelser hos HD till följd av ny information borde därför kunna antas orimlig 

till att förklara HD:s förändrade tolkning av materialet i fallet. Dock kan vi eventuellt börja se 

spår av policyorienterat lärande i form av nya erfarenheter hos aktörerna. Svenska 

myndigheter har sedan år 1999 förhålls sig till unionsrätt. Dock har få judiciella processer 

prövats som involverar Natura 2000-områden av domstolsväsendet i Sverige. Kanske kan 

detta ses som en ”barnsjukdom” när värden som skall skyddas av EU-direktiv ej tillämpas.  

Som tidigare redogjorts kan förändrade policyöverskridande övertygelser hos en aktör 

sammanknytas med förändrad offentliga opinion i samhället och att det i sin tur påverkar 

viktiga beslutsfattare121. Eftersom att koalition 2 aktivt närvarat i media och på så sätt 

påverkat den offentliga åsikten i frågan så skulle denna faktor kunna utgöra en orsak till HD:s 

förändrade erfarenheter och tolkning i fallet. Om HD första gången förbisåg skyddsvärdet i 

natura 2000-områdena så påverkade eventuellt den offentliga åsikten HD att ta dessa värden i 

beaktande vid det prövningstillståndstillfället. Detta genom att testa giltigheten i Mark och 

miljödomstolens beslut samt genom att ge prövningstillstånd och återförvisa målet Mark och 

miljödomstolen som för tredje gången nu skall besluta i fallet. För att se till om förändringen 

kan tänkas ha orsakats av en extern chock kan jag konstatera att förändringar i socio-

ekonomiska förändringar, närvaro av en katastrof eller regeringsskifte ej inträffat. Det kan 

dock mediala framstå som att skövling av skyddsvärd skog som innehar utrotningshotade 

arter utgör en nationell kris. En trolig ACF-grundad förklaring till HD:s förändrade beslut att 

lämna prövningstillstånd i fallet är påverkan från andra subsystem som ingår i 

kategoriseringen extern chock. Stora aktörer som har tillkommit i senare del av processen i 

fallet är EU och Världsnaturfonden (WWF). HD meddelar inhibition som medför att 

Nordkalk får avbryta all verkställande verksamhet senare samma år som EU skickar ett brev 

till regeringen där de undrar hur man har prioriterat när man väljer ut Natura 2000-område.  

                                                           
120Intervjuade aktörer:  

Maria Breimeder, hälso och-miljönämnden Gotland (2013-12-17)  

Göran Mattiasson, vice ordförande Svenska botaniska föreningen (2014-01-02) 

Mickael Lindberg, kontaktperson (Bungetäkten)Nordkalk Storungs (2014-01-02) 

Jörgen Petersson, ordförande Gotlands botaniska förening (2014-01-02) 

 

 

 
121 Nohrstedt, Daniel (2009) Journal of public administration research and theory advance access “Do advocacy coalitions matter-Crisis and 

change in Swedish nuclear energy policy” 
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 Enligt ACF skulle detta medföra att koalition 2 ersätter den tidigare dominerade koalition 1 i 

subsystemet i samband med EU:s intåg i fallet samt förändringar i den allmänna opinionen. 

Dessa antaganden upplever jag efter genomgång av samtliga protokoll och domslut samt 

intervjuer med fyra aktörer som är involverade i fallet vara rimlig för de policyförändring som 

de facto inträffat i fallet.  

 

 6. Avslutande diskussion 

6:1 Hur har ACF hjälpt oss att förstå policyförändringar i fallet 

En tillämpningsbar slutsats av typologiska resurser hos koalitionerna är att skyddsvärdets 

omfattning påverkar antal intresseorganisationers närvaro i fallet. Deras inarbetade samarbete 

med media påverkar den allmänna åsikten som är en stark typologisk koalitionsresurs enligt 

ACF. Detta borde därför åstadkomma en typologisk fördel för den koalitionen som delar 

övertygelse med de närvarande intresseorganisationerna i fall. Enligt ACF:s antagande kräv 

förändring i de dynamiska faktorerna för att politisk förändring skall ske. Denna kan ses i 

samband med EU:s ökade närvaro i fallet samt förändring i den allmänna opinionen i 

samhället. Som kritik till tillämpningen av ACF i detta fall anser jag att vissa närvarande 

aktörer i ett policyområde kan drivas av endast intressen. Dessa aktörers sekundära 

övertygelser grundas då på endast egenintresse. Detta blir tydligt i samband med aktörer som 

har mycket ekonomiskt att vinna på ett förslaget eller projekt i ett subsystem. Dock är inte 

intresse samma sak som övertygelse enligt ACF:s antaganden. Jag anser dock att diskrepansen 

mellan dessa riskeras att suddas ut i och med att ekonomiska intressen skapar sekundära 

övertygelser. Ekonomiska intressen kan även rättfärdigas genom policyöverskridande 

övertygelser, vilket gör det svårt att urskilja dessa två drivande egenskaper. Som slutsats kan 

jag säga att ACF:s antaganden för policyförändring var ett framgångsrik teoretiskt ramverk i 

tvisten om etablering av ett kalkbrott i Bunge Ducker. Det skall dock tilläggas att tillämpning 

av övertygelsesystemet för att binda ihop koalitioner är en teoretisk konstellation. Skulle jag 

fråga Mark och miljööverdomstolen om de ingick i en koalition med Nordkalk skulle de med 

stor sannolikhet förneka detta. Vad man i stället får lägga tonvikten på när man kategoriserar 

en koalition enligt ACF är att om flera övertygelser hos olika aktörer sammanfaller har 

aktörerna så pass mycket gemensamt i ett fall att dom tillsammans utgör en koalition där 

gemensamma krafter påverkar subsystemet. 

 



42 
 

6:2 Egna reflektioner och framtida forskning 

Vid tvisten om etablering av ett kalkbrott i Bunge Duckar återfinns tre starka argument. 1.) 

oro för naturpåverkan innefattande hydrologisk påverkan, art påverkan samt påverkan på 

växtliv och skog 2.) Svensk beroende av tillgång till mineral av bra kvalité samt 3.) Argument 

om arbetstillfällen på Norra Gotland. I subsystemet återfinns det delade meningar om 

huruvida tekniska åtgärder anses vara en effektiv åtgärd för att minska miljökonsekvenserna i 

samband med ett kalkbrott i området. Corell och Söderberg122 redogör för olika aktörers syn 

på miljöns sårbarhet och delar hierarkiskt in dessa övertygelser i tre olika nivåer 1.) miljön är 

ömtålig 2.) miljön är tålig till en viss gräns 3.) miljön som tålig. Dessa olika övertygelser 

skulle eventuellt kunna förklara varför aktörerna i subsystemet för tvisten om Bunge Ducker 

uppfattar information olika vilket påverkar deras tilltro på tekniska åtgärder. Ser aktören 

miljön som ömtålig eller tålig till en viss gräns minskar eventuellt tilltron på teknik åtgärder. 

Aktören uppfattar då miljön som ömtålig och inverkan medför skada i samband med brytning 

av mineraler, något tekniska åtgärder kan inte utesluta. Övertygelsen om miljöns ömtålighet 

skulle kunna sammankopplas till de yttringar i de olika domsluten som refererat till 

förordningen försiktighetsprincipens. Det går också att uttyda olika miljöfilosofiska 

antaganden utifrån de olika domstolarnas skilda åsikter om vad som anses vara den bästa 

hushållningen med marken i området. Det holistiska perspektivet tillskriver miljön ett 

oberoende värde och ser till helheten tillskillnad från det antropocentriska förhållningssättet 

som ser till miljöns värde om det i gynnar människan.123 Detta sistnämnda förhållningssätt 

härstammande från utilitaristiska värderingar. Miljöetiska antaganden härstammar istället 

ifrån konservativa värden där bevarandet och skyddandet av naturen prioriteras. Denna 

värdegrund skulle kunna sammanknytas med de yttringar som refererar till 

försiktighetsprincipen i de olika domsluten. Övertygelser som grundas på utilitaristiska värden 

kontra övertygelser som grundas på holistiska värden som härstammar från konservatismen 

skulle kunna utgöra de grundläggande övertygelserna hos de olika koalitionerna. Resultatet 

utifrån appliceringen av ACF på processen i Bunge Ducker indikerar som tidigare nämnts på 

att olika faktorer har påverkat främst en aktör i fallet (HD), vilket har resulterat i en 

policyförändring. Varför Mark och miljööverdomstolen förbisett naturvärden i Bunge Ducker 

                                                           
122 Corell,E.Söderberg,H (2005) Från miljöpolitik till hållbar utveckling- en introduktion. Uppl 1:3 Liber AB: Tyskland s. 41 

 

 
123Neil Carter (2012) s.19 
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och valt att inte tillämpa relevanta lagar väcker frågor om domstolarnas tolkningsutrymme i 

Sverige. 

 

En annan reflektion efter genomgång av bearbetningsmaterialet är att refereringen till 

unionsrättslig lag inträde först senare i processen. När väl dessa hänvisningar i målet har 

uttryckts av en stor aktör som HD har jag svårt att se att mineralutvinning skall kunna få 

tillåtas i Bunge Ducker. Detta eftersom att Sverige har en lagbundenhet till EU- direktiv och 

dessa är tydliga på den delen att skada på ett natura 2000-område måste uteslutas utom allt 

rimligt tvivel. Jag anser att HD och Mark och miljödomstolen har förbisett EU-direktiv. 

Genom sammanfattning av HD:s agerande i fallet Bunge Ducker får vi en påminnelse om det 

spelrum som existerar i samband rättsväsendets val av tillämpning av lag. HD beslutade att 

det inte skulle inhämtas förhandsbesked i frågan i samband med ansökan om 

prövningstillstånd år 2010 och år 2013. Detta legitimerar HD med att liknande fall redan 

prövats av EU-domstol. Genom den mediala källan framkommer att kommissionen 

har påpekat att EU-domstolen vid tidigare prövning slagit fast att man vid val av Natura 2000-

områden inte ska ta hänsyn till ekonomiska eller sociala intressen, utan bara se till 

vetenskapliga skäl för att bevara naturen i ett område.124 Det finns då ingen logik i varför HD 

inte är mer handlingskraftig och lämnar prövningstillstånd i fallet. Det finns här indikation på 

att Svensk juridisk tradition skiljer sig från den konkreta unionsrätten. Jag tror dock att detta 

kan bli ett fall som dessa domstolar drar en viktig lärdom av. Jag anser också att detta är ett 

yppigt exempel på hur effektiv EU kan vara i viktiga policyområden som miljöskydd.  EU:s 

viktiga roll för att nationella intressen inte skall prioriteras i områden som nationellt och inom 

EU anses skyddsvärda framkommer genom analysen. Avslutningsvis anser jag att ACF:s 

antaganden för policyförändring har bidragit till relevanta faktorer för de brytpunkter och 

förändring som skett i tvisten om etablering av kalkbrott i Bunge Ducker. 

För framtida forskning kan myndigheternas hantering av EU-direktiv granskas för att 

kartlägga hur policyområdena som berörs av dessa hanteras av och huruvida de 

unionsrättsliga direktiven efterföljs hos myndigheterna. Tydligare kan det inte bli, om en 

Svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller. 

 

 

                                                           
124SR, Duckebrytning ifrågasätts av EU-kommissionen (2012) Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4952377 
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