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Lag
om ändring 1 naturvärdslagen (1964: 822);

SFS 1974:435

Utfärdad den 7 juni 1974.

den 18 juni 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 25 § naturvårdslagen
(1964: 822)2 skall ha nedan angivna lydelse.
25 §3 Ägare av fastighet och innehavare av särskild rätt till fastighet
äro berättigade till ersättning av kronan i den utsträckning som anges i
26, 28 och 30 §§. Att i vissa fall även borgenär, som har panträtt i fas
tigheten, är berättigad till ersättning framgår av 34 § andra stycket. Om
inlösen av fa stighet stadgas i 27 §.
I fråga om ersättning och inlösen skall expropriationslagen (1972:
719) i tillämpliga delar lända till efterrättelse i den mån avvikande be
stämmelser ej meddelas i denna lag. 4 kap. 3 § expropriationslagen skall
äga tillämpning i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från
dagen tio år före det talan väcktes vid domstol.
I fråga om ersättning med anledning av att avverkning eller återväxtåtgärd som avses i lagen (1974: 434) om bevarande av bokskog f örbju
dits eller att tillstånd till sådan avverkning eller åtgärd vägrats eller före
nats med föreskrifter gäller bestämmelserna i nämnda lag.
1 Prop. 1974: 73, JoU 18, rskr 2 40.
2 La gen omtryckt 1972; 779.
2 S enaste lydelse 1973; 311.

955

\„

SFS 1974: 435

^

^^

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.
Talan om ersättning med anledning av att avverkning eller återväxtåtgärd som avses i 25 § tredje stycket förbjudits enligt 8 § prövas enligt
äldre bestämmelser, om talan väckts före ikraftträdandet av denna lag.
Talan om ersättning med anledning av att tillstånd som avses i 19 § eller
26 § andra stycket till avverkning eller åtgärd som nyss sagts vägrats
eller fö renats med föreskrifter prövas enligt äldre bestämmelser, om an
sökan om sådant tillstånd kommit in till länsstyrelsen före den 10 no
vember 1973.

CARL GUSTAF
SVANTE LUNDKVIST
(Jordbruksdepartementet)
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