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1. Inledning 

 

”Guld och döda skogar hör ihop 

Guld och döda skogar e de klokt? 

Vi får döda skogar dom får guld 

Ingen enda männska e fri från skuld” 

 

Ur ”Guld och Döda skogar” av gruppen Imperiet, 1983 

 

I början av 1800-talet insåg man plötsligt att det höll på att blir brist på ek, ett trädslag 

som var absolut nödvändigt för det då viktiga skeppsbyggandet. För att åtgärda detta 

planterade man, år 1831, en större mängd ek på Visingsö som ansågs lämpad för just 

detta ändamål. Flottans behov av timmer skulle på så vis säkras. 1975 var ekarna 

färdiga och erbjöds till marinchefen. Sedan ekarna sattes, 144 år tidigare, hade 

utvecklingen gått framåt och ekarna behövdes inte längre för att bygga båtar. De står 

kvar på Visingsö och utgör idag Sveriges största samlade ekskog.
1
  

1.1. Bakgrund 

Vad är det jag vill säga med den här inledningen? Egentligen vill jag bara illustrera att 

det tar tid att återskapa natur, förutsatt att det alls är möjligt kan det ta många 

generationer att återskapa vad som sällan tar lång tid att bryta ned.  

Det här arbetet är främst inriktat på att granska det otillräckliga 

genomdrivandet av miljöhänsyn i skogsbruket. Genom utarmandet av miljön riskerar 

vi idag att gå miste om ekologiska och ekonomiska och också sociala värden. Att 

frågor kring skogen har lyfts och blivit allt mer uppmärksammade på senare tid tror 

jag hänger ihop med de sociala värdena. Det är framför allt frågan om 

trakthyggesbruk (även kallat kalhuggning) som varit aktuell. Att arter i sig försvinner 

är inget onaturligt, men det har anförts att det med den takt det sker idag närmast är 

att jämföra med massutdöende till följd av globala katastrofer så som meteornedslag. 

Klimatförändringar och den biologiska mångfalden påverkas i mycket hög grad av 

markanvändning som skogsbruk.
2
 Det råder en konsensus hos såväl lagstiftaren som 

                                                 
1
 Statens Fastighetsverks hemsida, sökord: Visingsö  

2
 SOU 2012:15, sidan 41. 
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den ansvariga myndigheten, Skogsstyrelsen, om att detta är ett problemområde.
3
 Jag 

törs även påstå att det finns en stark folklig opinion för att förbättra hänsynstagandet 

till miljön i skogsbruket.
4
 Lagstiftaren har i det här läget att skapa en lagkonstruktion 

som både tillvaratar viktiga miljöfrågor som bevarandet av den biologiska 

mångfalden samtidigt som det ska vara möjligt att bedriva ett effektivt och lönsamt 

skogsbruk. I detta ligger också andra viktiga samhällsmål som att möta samhällets 

intresse av en frisk och tillgänglig natur och även att tillvarata turism- och 

besöksnäringarnas intressen. Hela tiden måste det också finnas ett långsiktigt 

perspektiv så att vi inte bara säkrar vår egen utan även många framtida generationers 

användande av skogen. Miljöhänsynen har mognat från sektortänkande till mer av 

helhetssyn där skogen ses som en del av ett landskap som utgör både en resurs och 

livsmiljö. 

När det kommer till de många miljömässiga problem som finns och som 

samhället som helhet måste tas itu med, inte minst genom lagreglering, tror jag att 

världen, eller vart fall Sverige fortfarande befinner sig i ett stadium av förnekelse. I 

sak handlar förnekelsen om en konflikt mellan å ena sidan näringens effektivitets- och 

lönsamhetskrav och å andra sidan miljöhänsyn. Det händer visserligen en del på 

området, men förändringarna sker långsamt. 

1.2. Syfte och avgränsning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka möjligheter det finns att driva 

igenom hänsynsregler i skogsbruket. Det som i första hand kommer att granskas är 

skogsvårdslagens framväxt och uppbyggnad samt dess miljöhänsynsregler. Dessa 

kommer att ställas i relation till de miljömässiga mål som uppställts både nationellt, 

internationellt och av EU. Jag behandlar miljöhänsyn generellt, men kommer att lägga 

betoningen på frågor om bevarandet av den biologiska mångfalden. Vidare kommer 

Skogsstyrelsens, vilket är den för arbetet relevanta myndigheten, möjligheter att 

utvärdera och arbeta med miljöhänsyn inom lagens ramar att granskas närmare. Jag 

kommer att föra ett resonemang med utgångspunkt att ta fram förslag på en 

effektiviserad tillsyn och förbättrade möjligheter att driva igenom miljöhänsynen. 

                                                 
3
 Se Skogsstyrelsens årsredovisning 2011 sidan 24f., Kommittédirektiv 2011:91 samt SOU 2012:15 

sidan 55. 
4
 Se t.ex. Zaremba, Maciej, artikelserien Skogen vi ärvde, Dagens Nyheter, publicerade: 2012-04-30, 

2012-05-01, 2012-05-06, 2012-05-08, 2012-05-13, 2012-05-28 samt Eckerberg, Katarina m.fl. Varför 

brister politikerna när det gäller miljömålen?, debattartikel, Dagens Nyheter, publicerad 2012-12-27. 
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Detta görs genom förslag om fasta hänsynspunkter och sanktionsavgifter efter modell 

i miljöbalken, jag kommer även att ta ställning till möjligheten att föra in 

skogsvårdslagen i miljöbalken.   

En av de saker som har varit utmanande under skrivandet av det här 

examensarbetet, men också som varit givande, är att det här är ett område där det 

händer mycket. Ämnet som sådant är mycket brett och jag har fått välja att utesluta 

flera frågor som mycket väl hade kunnat tas upp inom ramen för mitt ämne. För att 

möjliggöra skrivandet har jag valt att bara i undantagsfall beakta material publicerat 

efter den 1 januari 2013. 

Arbetet kommer endast att översiktligt behandla så kallad ”skyddad skog”, det 

vill säga skog som omfattas av naturreservat eller Natura 2000 områden. Inriktningen 

ligger istället på hur miljöhänsynsreglerna, med fokus på skyddet för den biologiska 

mångfalden, drivs igenom i produktionsskogen. Med produktionsskogen menas den 

skog som inte särskilt skyddas utan kan användas i skogsbruket genom avverkning 

och återväxt. Anledningen till att jag i det här arbetet främst riktar in mig på 

produktionsskogen hänger ihop med att det är den till ytan största delen av den 

svenska skogen och följaktligen också den delen av skogen som är absolut viktigast 

för miljöhänsynsfrågor.  

1.3. Metod och val av källmaterial 

 Mitt arbete är i första hand inriktat på hur den rättsliga regleringen är uppbyggd och 

motiverad, samt hur den överensstämmer med inhemska och internationellt uppställda 

miljömål. Källmaterialet består till största del av lag, prejudikat, förarbeten och annat 

offentligt tryck som rapporter och meddelanden från Skogsstyrelsen och 

Naturvårdsverket samt juridisk doktrin. Jag har alltså använt mig av en rättsdogmatisk 

metod vilket innebär att fastställa och systematisera gällande rätt.  

Jag har även genomfört ett par intervjuer med Gunilla Kock Hansson på 

Skogsstyrelsen samt Helene Lindahl på Naturvårdsverket som båda arbetar med 

översynen av 30 § Skogsvårdslag (1979:429) (SvL) i förhållande till artskyddsfrågor. 

Detta har fungerat som ett komplement till de klassiska juridiska källorna och gett 

mig en större förståelse för hur lagen tillämpas och vilka typer av problem som kan 

dyka upp i praktiken. Jag har även fått en del hjälp med framförallt det 

naturvetenskapliga genom Johan Bergkvist som är nationell samordnare av 

kulturmiljöfrågor på Trafikverket och landskapsarkitekt i grunden.  
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Jag har utöver de traditionella rättskällorna även använt mig av litteratur från 

andra sakområden. Det skulle varit svårt att göra en undersökning av rättens brister i 

förhållande till bevarandemålen med enbart de traditionella rättskällorna som grund. 

En del kompletterande naturvetenskapliga källor har konsulterats för att avgöra 

reglernas effekt, eller brist på sådan. 

Jag har använt mig av en modell med löpande analys sammankopplat med en 

mer sammanfattande analys i slutet. 

När det kommer till juridiskt material kan anmärkas att det finns ett begränsat 

antal relevanta prejudikat på området då få åtalsanmälningar faktiskt leder till åtal när 

det kommer till hänsynsbestämmelserna. Det finns även mycket få förelägganden. 

Användandet av svenska rättsfall som källa för tillämpningen av rätten är därför 

mycket begränsat.  

Det pågår i skrivande stund arbete med en strategi för långsiktigt hållbar 

markanvändning av miljömålsberedningen och hittills har ett par delbetänkande 

publicerats. Jag har som ett led i mitt arbete besökt seminariet, ”Substainable Land 

Use in a Changing World”, den 12:e december 2012. Det delbetänkande som utkom 

nyligen, SOU 2012:15, utgör också en del av källmaterialet. I delbetänkandet anges 

att det finns skäl att utreda hur miljöhänsynen i skogsbruket skulle kunna utvecklas,
5
 

men ännu är inga förslag fastslagna. Jag har sett miljömålsberedningens pågående 

arbete som en indikation på hur viktiga och aktuella de juridiska frågorna jag lyfter i 

detta arbete är.  

1.4. Disposition 

Inledningsvis kommer jag att, i avsnitt 2, redogöra för några av de miljömål som är 

relevanta för arbetet, vilka värden lagstiftaren anser bör skyddas och även något om 

varför. I avsnitt 3 följer en redogörelse för skogsvårdslagens tillkomst, utformning 

och struktur. Vidare kommer jag under avsnitt 4 att gå närmare in på hur regleringen 

ser ut idag med betoning på vilka mekanismer som finns för att tillvarata miljövärden 

i skogen. I avsnitt 5 har jag för avsikt att närmare analysera problemen med den 

svenska regleringen när det kommer till miljöhänsyn. Här kommer särskild vikt att 

läggas vid skyddet för den biologiska mångfalden och de krav som EU:s 

miljölagstiftning ställer. Under avsnitt 6 kommer jag att närmare gå in på vilka de 

                                                 
5
 SOU 2012:15, sidan 56. 
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frivilliga åtgärder som skogsbruket gör. Detta följs av mina förslag för en förbättrad 

möjlighet att driva igenom miljöhänsynen i avsnitt 7. Arbetet avslutas med en 

sammanfattande diskussion och en vision för framtiden.  
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2. Miljömål 

2.1. Inledning 

I denna del ska vi gå närmare in på vad begreppet ”biologisk mångfald” innebär och 

dess betydelse för skogen. Därefter presenteras översiktligt de olika mållagstiftningar 

som finns på området. Vissa värden har det ansets viktigt att skydda och bevara både 

internationellt och inhemskt. Även om målen presenteras var och ett för sig hänger de 

ihop och bygger på varandra. Både EU och Sverige är anslutet till olika 

internationella konventioner och mycket av miljölagstiftningen är en implementering 

av internationella överenskommelser. Sverige är också medlemsstat i EU och är som 

sådan skyldig att implementera EU-rätten.   

2.2.  Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald definieras som: ”… variationsrikedom bland levande organismer 

av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska 

ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar 

mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”.
6
 I det här sammanhanget 

behandlas främst de arter som finns i den svenska skogen och skydd för dem och 

deras livsmiljöer.  

Anledningen till att just skogsbruket är så relevant för den här frågan kan 

presenteras i siffror. Vi kan konstatera att av Sveriges landareal på drygt 48 miljoner 

hektar är ca 28 miljoner hektar skogsmark.
7
 Sverige är det land som är skogtätast i 

EU, utöver det har vi dessutom den största andelen skog, närmare bestämt en femtedel 

av all skogsmark i EU.
8
 Vidare bör man beakta att 70 % av alla landlevande djur och 

växter lever i skogsmiljö.
9
 Skogens ekosystem är i stor utsträckning beroende av hur 

stor artrikedomen är och människan är i sin tur beroende av ekosystemens processer. 

Det är genom de tjänster som ekosystemen gör oss (kallat ekosystemtjänster) som 

människan överlever. Det handlar om sådant som omsättningen av kol och syre, 

reglering av klimat och vatten, producerande av mat och virke m.m.
10

 Landskapet ska 

                                                 
6
 FN:s konvention om biologisk mångfald, ”Convention on Biological Diversity”, Artikel 2, SÖ 

1993:77. 
7
 SOU 2012:15, sidan 23.  

8
 Prop. 2007/08:108, sidan 89. 

9
 Skogsstyrelsen, Rapport 2, 1999, sidan 10. 

10
 Biologisk mångfald i Sverige, Monitor 22, Naturvårdsverket, 2011, sidan 10f.   
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rymma en rad funktioner och verksamheter, jord- och skogsbruk, vindkraft, 

infrastrukturer, bebyggelse m.m. Ett fungerande landskap är en förutsättning för ett 

hållbart samhälle. I ett fungerande landskap finns balans mellan människans uttag av 

resurser och återskapande av motsvarande resurser. Biologisk mångfald är grunden på 

vilket detta kretslopp vilar.
11

  

2.2.1.  Internationella överenskommelser 

Det finns ett flertal politiskt fastställda mål som syftar till att på ett långsiktigt hållbart 

sätt tillvarata den biologiska mångfalden. Ett av de viktigaste dokumenten på det här 

området utgörs av FN:s konvention om biologisk mångfald, Convention on Biological 

Diversity (CBD) även kallad Riokonventionen. Enligt konventionens första artikel är 

syftet bevarande av biologisk mångfald, hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och 

rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid nyttjandet av genetiska resurser. I Nagoya 

hölls 2010 ett partmöte för CBD och det beslutades då att man skulle anta en 

strategisk plan för biologisk mångfald för perioden 2011 – 2020. Syftet är att hindra 

den globala förlusten av biologisk mångfald och att, genom 20 delmål, säkra att 

ekosystemen har tillräcklig resiliens
12

 för att producera nödvändiga 

ekosystemtjänster.
13

 Detta är det andra försöket till en internationell 

överenskommelse med syfte att hejda förlusten av biologisk mångfald.
14

 Sverige har 

undertecknat men ännu inte ratificerat protokollet. 

2.2.2.  EU:s mål och strategier 

På 1980-talet kom en stark oro för miljön till uttryck inom den Europeiska Unionen 

och vid ett möte i Bryssel 1985 tog man de första stegen mot en gemensam 

miljöpolitik. Vid mötet uppmärksammades behovet att göra något åt 

miljöföroreningar i allmänhet och hotet mot Europas skogar i synnerhet, på såväl 

nationell, internationell som gemenskapsnivå.
15

 Detta var början, snart kom 

miljöpolitiken att bli en viktig aspekt inom en lång rad gemenskapsområden den 

reviderades och byggdes ut både i Maastricht- och Amsterdamfördraget. I 

Lissabonfördraget skedde inga större förändringar mer än att det tillkom en rad om att 

                                                 
11

 Muntliga meddelanden, Johan Bergkvist, Trafikverket, 11 januari 2013. 
12

 Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.  
13

 SOU 2012:15, sidan 32f. 
14

 Forsberg, sidan 46f. 
15

 Langlet och Mahmoudi, sidan 51. 
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bekämpa klimatförändringarna.
16

 EU:s miljöpolitiska mål ser idag, enligt artikel 191 i 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF), ut som följer: Unionens 

miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås: - Att bevara, skydda och förbättra 

miljön. – Att skydda människors hälsa. – Att utnyttja naturresurserna varsamt och 

rationellt. – Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller 

globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen.  

De konkreta rättsakterna som beslutats på denna grund kommer att behandlas under 

avsnitt 5.  

EU:s miljöpolitik inbegriper allt från bevarande av den biologiska mångfalden 

till straffrättsliga sanktioner vid brott mot miljöreglerna och även frågor om talerätt i 

miljöpåverkande processer.
17

 Det finns också en europeisk strategi för biologisk 

mångfald där det inledningsvis sattes ett mål som skulle nås 2010. Kommissionen 

kunde dock samma år som målet skulle nås konstatera att det inte uppnåtts.
18

 En ny 

strategi med syfte att hejda förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

samt, där det är möjligt, att återställa ekosystemen har antagits av EU.
19

 Strategin 

sträcker sig tidsmässigt till 2020, men innehåller också en vision för 2050. Sex delmål 

anges för 2020, däribland ett specifikt uppställt för jord- och skogsbruket.
20

 

Kommissionen konstaterar att förlusten av biologisk mångfald, tillsammans med 

klimatförändringarna är det största miljöhotet idag och att de är oupplösligen bundna 

till varandra. Så mycket som 60 % av världens ekosystem beräknas vara skadade eller 

utnyttjas inte på ett hållbart sätt.
21

 Den antagna resolutionen innebär att Rådet kräver 

att förlusten av naturliga livsmiljöer, inklusive skogar, ska minskas med åtminstone 

hälften till 2020 och där det är möjligt gå ner till noll. Vidare uppmanar parlamentet 

medlemsstaterna att anta och genomföra skogsbruksplaner där hänsyn tas till samråd 

med allmänheten inkluderat effektiva åtgärder för bevarande och återvinnande av 

skyddade arter och livsmiljöer. Dessutom uppmanar parlamentet medlemsstaterna att 

utforma sin skogspolitik på ett sådant sätt att fullständig hänsyn tas till skogarnas 

betydelse för att skydda den biologiska mångfalden.
22

 

                                                 
16

 Langlet och Mahmoudi, sidan 51f. 
17

 Langlet och Mahmoudi, sidan 53. 
18

 SOU 2011:34, sidan 129. 
19

 Europarådets resolution av den 20 april 2012  
20

 Meddelande från kommissionen, KOM (2011) 244 slutlig, SEK (2011) 540 slutlig, SEK (2011) 541 

slutlig, sidan 4-5.  
21

 Ibid., sidan 1.  
22

 Europarådets resolution av den 20 april 2012, punkt 73 – 78.  
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2.2.3.  Nationellt uppställda mål 

Redan i regeringsformen stadgas att ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling 

som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer” (kap 1 § 2 

stycke 3 RF.)   

Sedan 2005 finns 16 miljökvalitetsmål som är antagna av riksdagen, vilka 

myndigheternas miljöarbete utgår ifrån.  

Det miljökvalitetsmål som är särskilt relevant för skogsbruket och där 

skogsstyrelsen är ansvarig myndighet, är målet Levande skogar och även till viss del 

Ett rikt växt- och djurliv samt några ytterligare som inte kommer att behandlas här.
23

 

Riksdagens definition av Levande skogar formuleras som följer: ”Skogen och 

skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärdena och sociala värden värnas.”  

Vidare arbetar man idag med de mål som ställdes upp under Nagoyamötet. Ett av 

delmålen, nummer 7, handlar om att: ”Områden som används till jordbruk och 

skogsbruk ska hanteras hållbart och den biologiska mångfalden garanteras.”
24

   

I arbetet för att nå dessa mål borde det vara rimligt att titta närmare på hur man 

bör forma skogsvårdslagen för att den bättre ska kunna tillvarata biologisk mångfald 

och vara ett effektivt instrument för måluppfyllelsen. Inte minst beaktat att Sveriges 

landareal utgörs till ungefär 55 % av skog och att lagstiftaren valt att särreglera detta 

område.  

 

                                                 
23

 Prop. 2007/08:108, sidan 14. 
24

 SOU 2012:15, sidan 50.  
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3. Den svenska skogsbrukslagstiftningen 

3.1. Inledning  

I detta avsnitt studeras inledningsvis den svenska skogslagstiftningens framväxt och 

utveckling, från den första miljöhänsynen, via avregleringen 1993 till utvärderingen 

av skogspolitiken 2006. Det som står i fokus är framförallt miljöhänsynen. Särskilda 

avsnitt längre fram kommer att närmare gå in på mer specifika frågor om tillsyn och 

styrmedel. Miljöbalkens (1998:808, MB) inträde 1999 behandlas i avsnitt 4. 

3.2. Den första miljöhänsynen 

Den första lagen om skogsvård infördes 1903 och syftet var då att säkerställa 

tillgången på virke genom återbeskogning. Lagstiftningen på skogsbruksområdet har 

sedan dess uppdaterats regelbundet med intervaller på 20 till 25 år. Huvudfrågorna 

var ända fram till 1970-talet återbeskogningsplikten och säkerställandet av 

virkesförsörjningen som var en viktig del av den svenska ekonomin och 

sysselsättningen.
25

 I början av 1970-talet lyftes frågan om kalhuggning av en allt 

starkare miljöopinion bestående av såväl miljöorganisationer som av en kritisk 

allmänhet. Bl.a. kampanjade Fältbiologerna mot modernt skogsbruk vid slutet av 

1970-talet. Samtidigt gick skogsvårdsstyrelsen ut med informationsfilmer där 

skogsgubbar talade sig varma för contortatallar och kalhyggen.
26

 En utredning 

tillsattes av dåvarande jordbruksministern för att närmare studera frågan. Man kom 

fram till att ett skogsbruk som skulle producera skogsråvaror behövde ha bättre 

tillväxt. Utredningen föreslog att Skogsstyrelsen skulle ha bättre möjlighet att 

informera om återväxtmetoder och att en obligatorisk anmälningsplikt av planerade 

hyggen skulle införas. Ett förslag som, med samma motivering, hade varit 

återkommande vid flertalet tillfällen ända sedan 1903. Vid denna tidpunkt 

konstaterade man också i utredningen att det fanns ett stort behov av forskning på 

kalhuggningens effekter på miljön.
27

 År 1974 uppmärksammades för första gången 

miljöfrågan i lagstiftningssammanhang genom att lagstiftaren införlivande 

anmälningsplikten samt hänsynstagande till naturvården och andra allmänna intressen 

                                                 
25

 Prop. 2007/08:108, sidan 13. 
26

 Muntligt meddelande, Johan Bergkvist, Trafikverket, 9 februari 2013. 
27

 Enander, sidan 240ff.  
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i samband med skogsbruk i lagen. Naturvårdshänsynen fördes över till den nuvarande 

skogsvårdslagen 1979 och togs då in i portalparagrafen.
28

  

Miljöhänsynen har reviderats ett par gånger sedan dess. Den mest 

anmärkningsvärda förändringen skedde genom en lagändring som trädde i kraft 1994. 

Som svar på omfattande kritik av skogsbruket under 1980- och början av 1990-talet 

beslutade de lagstiftande att miljöhänsynen skulle betonas än mer och bli ett mål 

jämställt med det tidigare tungt dominerande produktionsmålet. 

3.3. Avregleringen 1993 

Skogsvårdslagen från 1979 var under början av 1980-talet den mest omfattande 

regleringen av skogsbruket på flera hundra år. Denna omfattande reglering var dock i 

första hand till för att trygga virkesproduktionen till skogsindustrin.
29

 I början av 

1990-talet ansåg så regeringen att det var hög tid att revidera skogspolitiken och att 

det var nödvändigt att prioritera miljön. Det fanns viktiga nya ekologiska kunskaper 

att ta ställning till men också en stor opinion för större miljöhänsyn i skogsbruket.
30

  

Förutsättningen för ett väl fungerande och stabila ekosystem ansågs vara att ta 

ansvar för den biologiska mångfalden. Ambitionen var att ge skogspolitiken en 

ekologiskt anpassad och långsiktig inriktning.  

Resonemanget som fördes då gick i stort sett ut på att i och med de långa 

tillväxttiderna är skogspolitiken inte ett område som lämpar sig att revideras från år 

till år utan en politik och reglering som håller långsiktigt är att föredra. Samtidigt 

måste nya kunskaper och erfarenheter kunna komma till användning. Man menade 

vidare att de beslut och åtgärder som vår generation vidtar kommer att ge resultat 

först för kommande generationer.
31

  

Regeringen konstaterade i propositionen att bestämmelserna om 

naturvårdshänsyn i skogsbruket kritiserats och kallats ineffektiva och otillräckliga att 

skydda de viktiga naturvärdena i skogen. En utvärdering visade också att skogsbruket 

inte förmådde att nå upp till den hänsynsnivå som krävdes av lagen. En del av den 

kritiken grundade sig på avsaknaden av direkta sanktionsmöjligheter mot den som 

bryter mot naturvårdsföreskrifterna. Vidare hade det framförts att även om reglerna 

följdes till punkt och pricka skulle det ändå vara otillräckligt för att tillgodose skyddet 

                                                 
28

 Prop. 2007/08:108, sidan 13.   
29

 Enander, sidan 282.  
30

 Enander, sidan 287. 
31

 Prop. 1992/93:226, sidan 22-25. 
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för särskilda naturvärden.
32

 Regeringen beslutade att det var hög tid att stärka 

hänsynsreglerna. Inledningsvis beslutades att produktion och miljö skulle bli två 

jämställda mål. Dessutom beslutades att handläggningstiden av anmälda avverkningar 

skulle förlängas från fyra till sex veckor.
33

 Lagstiftaren skärpte också den maximala 

påföljden för brott mot SvL från böter till fängelse i sex månader.
34

 Vad beträffar 

fängelse i straffskalan, vilket var menat som en markering av frågans allvar, har det 

av Högsta Domstolen slagits fast att det inte är förenligt med grundlag att låta 

fängelse ingå i straffskalan vid överträdelser av föreskrifter meddelade med stöd av 

SvL.
35

 Denna påföljd finns inte kvar idag.
36

    

Det var många remissinstanser som redan då efterlyste ännu effektivare 

sanktioner för att förhindra förbrytelser mot hänsynsreglerna. Bland dessa 

remissinstanser märks bland andra flera länsstyrelser, Naturskyddsföreningen och 

Skogsstyrelsen.
37

  

När utredningen slutligen hade att ta ställning till om en direkt straffpåföljd 

ändå inte borde knytas till hänsynsföreskrifterna blev ställningstagandet ett nej, med 

hänvisande till rättssäkerheten. Detta motiverades med att den ”mångformighet” som 

präglar skogsbruket gör det svårt att dra upp en skarp gräns mellan vad som är tillåtet 

och vad som inte är det. Istället menade man att myndigheten även i fortsättningen 

borde jobba med att upprätthålla lagefterlevnaden främst genom att agera rådgivande.  

1994 års skogspolitik kännetecknades i första hand av att miljöhänsynen lyftes 

fram, men också att hur hänsynen skulle genomföras; genom en ökad frihet för 

skogsägaren. För att förbättra miljöhänsynen ansågs att en större frihet att använda sig 

av olika typer av skogsbruksmetoder var tvungen att tillämpas.
38

 Med den ökade 

friheten skulle även ingå ett ökat ansvar för att hjälpa staten att uppnå de fastlagda 

skogspolitiska miljömålen. Den nya skogspolitiken förutsatte också förbättrade 

kunskaper hos skogsägarna.
39

 Sammantaget har detta kommit att refereras till som 

”frihet under ansvar”.  

                                                 
32

 Prop. 1992/93:226, sidan 63. 
33

 Prop. 1992/93:226, sidan 65. 
34

 Forsberg, sidan 185 
35

 NJA 2005 sidan 33, se även RH 2005:8. 
36

 Prop. 2009/10:201, sidan 46. 
37

 Prop. 1992/93:226, sidan 62. 
38

 SOU 1992:76, sidan 11.  
39

 Prop. 1992/93:226, sidan 38. 
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De två målen, miljö och produktion, är komplexa och även i den bästa av 

världar svåra att förena. Detta konstaterades också på propositionsstadiet där det 

medgavs att en skärpning av miljöhänsynsreglerna kunde anses strida mot den 

allmänna inriktningen att avreglera skogsvårdslagstiftningen.
40

 Jag skulle vilja påstå 

att målet med avregleringen låg helt rätt i tiden och att tanken bakom var korrekt. 

Senare har det visat sig att det främst haltar när det kommer till genomförandet. De 

uppsatta målen var högt ställda. Myndigheten gavs dock alltför svaga verktyg för att 

kunna uppnå dem. Angående reformen 1993 har bland annat sagts följande, av Göran 

Enander som var generaldirektör på Skogsstyrelsen mellan 2003 och 2008; ”Målen 

skulle vara jämställda, men vad det innebar i praktiken fick man ju kanske inte gissa 

sig till, men nästan”.
41

 

Miljöhänsynen tycks hela tiden lyftas fram och får en allt mer framskjuten 

ställning på en lång rad områden. I skogssammanhang tycks det hela tiden glappa. Det 

är lätt att säga att miljön ska prioriteras, men i slutändan får andra intressen komma 

före och det är tydligt att det fortfarande är produktionen, i dess grundform som 

träråvara, som är prioriterad.
42

 

3.4. Utvärdering 2006  

2004 ansågs tiden mogen att utvärdera den politik som slagits fast i samband med 

avregleringen. I juli 2004 tillsattes en utredning som antog namnet 

”Skogsutredningen”. Utredning redovisades i två betänkanden: SOU 2005:39 ”Skog 

till nytta för alla?” och SOU 2006:81 ”Mervärdesskog” vilka remissbehandlades 

under hösten 2006. De ändringar som gjordes i och med utvärderingen trädde i kraft 

den 1:a januari 2009.
43

   

En av utgångspunkterna var att grunderna för den gällande skogspolitiken 

skulle ligga kvar i princip oförändrat. Vad som skulle utvärderas var hur väl de två 

jämställda målen, miljöhänsyn och produktion uppfyllts. Vidare skulle målkonflikter 

inom skogspolitiken belysas och också mellan skogspolitiken och andra 

politikområden. Propositionen hade till syfte att förtydliga ansvarsfördelningen 

mellan stat och skogsägare, med utgångspunkten att det statliga ansvaret inte skulle 

                                                 
40

 Prop. 1992/93:226, sidan 66. 
41

 Sveriges Radio, P1-morgon, Svensk skog i strykklass, den 10:e oktober 2012. 
42

 Se bland annat Forsberg, sidan 258 och Bengtsson, sidan 116.  
43

 Prop. 2007/08:108, sidan 11. 



 19 

utökas. Propositionens slutsats blev att den inriktning som genomförts i och med 

avregleringen 1993 överlag fungerat bra, dock med smärre justeringsbehov.
44

 

Trots regeringens positivt anlagda ton kunde konstateras att det fanns en hel 

del brister när det gällde den generella hänsynen till kultur- och naturmiljövärden i 

skogsbruket. Under 2002 – 2004 visade det sig att 20 – 30 procent av den 

slutavverkade arealen inte nådde upp till lagens krav. (Motsvarande siffra ligger idag 

på 37 procent,
45

 något som kommer att tas upp närmare längre fram.) Trots detta 

konstaterade lagstiftaren att hänsynsreglerna inte är lämpliga att reglera i detalj utan 

menade att en av anledningarna till att den generella hänsynen som lagen kräver har 

ett relativt svagt genomslag kan bero på att det finns skilda tolkningar av hur 30 § 

SvL med tillämpningsföreskrifter ska tillämpas. Lösningen på detta, menade 

lagstiftaren, låg i en allmän kompetensutveckling för utförare och markägare.
46

 Det 

som förespråkades var alltså en fortsatt tillämpning av i första hand mjuka styrmedel. 

En inställning som länge varit dominerande. Utredningen hade föreslagit att man 

borde överväga att införa möjligheten för Skogsstyrelsen att ta ut sanktionsavgifter 

vid olika typer av överträdelser, framför allt för bristande anmälan av avverkning, 

men även att: ”… det vore mycket värdefullt om detta tillsynsinstrument skulle kunna 

användas i anslutning till skogsvårdslagens hänsynsbestämmelser (30 och 31 §§ 

SvL)”.
47

 I utredningen motiveras detta med att det är mycket svårt att få till en 

effektiv lagtillsyn. Detta till stor del beroende av att det skogspolitiska området är så 

pass oreglerat, vilket medför att det saknas stöd för Skogsstyrelsen att meddela 

detaljerade föreskrifter. Tillsammans med en stark tilltro till mjuka styrmedel som 

rågivning leder detta till en förhållandevis begränsad lagtillsyn. Utredningen menade 

vidare att det också finns en bristande tilltro till lagens funktionalitet i och med att de 

få gånger ett överträdelseärende faktiskt når så långt att det överlämnas till åklagare 

prioriteras det inte. I utredningen framkom att Skogsstyrelsen själva uppskattade att 

två tredjedelar av de inlämnade ärendena inte ledde till åtal. Ärendena bestod i 80 % 

av fallen av avverkning utan anmälan eller tillstånd. Den slutsats som utredningen 

drog var att det var angeläget att påpeka att ytterligare tillsynsinstrument skulle 

förbättra myndighetens möjlighet att beivra brott mot hänsynsbestämmelserna.
48

   

                                                 
44

 
 
Prop. 2007/08:108, sidan 21. 

45
 Skogsstyrelsen, Skogsstatistisk årsbok 2012, sidan 147, tabell 6.26. 

46
 Prop. 2007/08:108, sidan 66.  

47
 SOU 2006:81, sidan 107. 

48
 SOU 2006:81, sidan 106f. 
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I regeringens proposition blev ställningstagandet att det finns ett angeläget 

behov av att analysera förutsättningarna för att ta ut sanktionsavgifter vid vissa typer 

av överträdelser av SvL och på så vis undvika risken att lagens trovärdighet urholkas. 

Regeringen meddelade också sin avsikt att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att analysera 

frågan, dock enbart vad beträffar avverkningar som görs utan anmälan eller tillstånd. 

Skogsstyrelsen gjorde också en utvärdering av möjligheten med den slutsatsen att det 

kunde vara lämpligt att koppla sanktionsavgift till i vart fall utebliven 

avverkningsanmälan, men rapporten kom att ”hamna i skrivbordslådan”.
49

 Vad 

beträffar att koppla sanktionsavgifter till miljöhänsynsbestämmelserna i 30 och 31 §§ 

SvL uttalade regeringen: ”När det gäller 30 och 31 §§ i skogsvårdslagen är 

regeringens bedömning att införandet av en sanktionsavgift skulle kräva 

schabloniserade föreskrifter på en detaljnivå som knappast är förenlig med den 

nuvarande skogspolitikens inriktning. När det gäller dessa bestämmelser är det svårt 

att på ett tydligt och rättssäkert sätt visa skogsägarna vad som är en godtagbar hänsyn 

och säkerställa att lagtillsynen blir homogen över hela landet.”
50

 Det läggs inte fram 

några alternativa förslag på åtgärder och det ges inte heller något uppdrag att vidare 

utreda frågan. Att den ordning som rådde då, och även gäller för idag, är otillräcklig 

för att miljöhänsynen ska tillvaratas i skogsbruket är uppenbart. Trots att regeringen 

på flera ställen i propositionen hänvisar till hur oerhört viktig den biologiska 

mångfalden är och hur viktigt skogsbruket är för att ta tillvara den biologiska 

mångfalden, presenteras inga konkreta förslag på åtgärder för att öka 

lagefterlevnaden. Trots att det konstateras att bristande kunskap i mycket är en 

bidragande orsak till eftersatt miljöhänsyn ansåg regeringen det lämpligt att avskaffa 

kravet på skogs- och miljöredovisning (kallat ”Smör”). Smör infördes i och med en 

lagändring 1998 just på grund av att man befarade att skogsbrukarna hade betydande 

kunskapsbrister om sina skogsfastigheter. Regeringen motiverade detta med att nyttan 

av insatserna var begränsad i förhållande till den resursåtgång det innebar att 

upprätthålla kravet. Regeringen meddelade att de för att kompensera avskaffandet av 

kravet avsåg att ”… ge Skogsstyrelsen i uppdrag att, som ersättning för kravet på en 

skogs- och miljöredovisning, se till att skogsägarna på något annat sätt får tillgång till 

information om kända kultur- och miljövärden på den egna fastigheten.”
51

 Åtgärden 

                                                 
49

 Muntlig uppgift, Gunilla Kock Hansson, Skogsstyrelsen, 22 januari 2013.  
50

 Prop. 2007/08:108, sidan 44-45. 
51

 Prop. 2007/08:108, sidan 39. 
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framstår i sammanhanget som oförenlig med vad som i övrigt anförts av regeringen 

om förbättrad hänsyn genom ökad kunskap. Återigen avslås utredningens alternativa 

förslag om en skogsbruksplan med hänvisning till att det inte skulle vara förenligt 

med regeringens arbete med regelförenkling i skogsbruket.
52

 

Av regeringens utvärdering kan utläsas att de anser att det egentligen bara är 

kunskapsbrist som ligger bakom den bristande miljöhänsynen. Att det kan finnas 

andra faktorer, som ointresse eller ekonomiska incitament lämnas därhän.    

                                                 
52

 Prop. 2007/08:108, sidan 40. 
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4. Miljöhänsynsreglerna 

4.1. Inledning  

Vi kommer inledningsvis titta närmare på dagens skogsvårdslag. Det finns dock flera 

lagar att beakta för den som brukar skogen. Inom området för miljöhänsyn är särskilt 

miljöbalken av intresse. Därför kommer en redogörelse för SvL relation till 

miljöbalken att göras, ett inte helt tydligt område.   

4.1. Skogsvårdslagen idag 

Skogsvårdslagen reglerar ett flertal delar av skogsbruket. Från den nivå av 

virkesproduktion som behöver uppnås till vilken hänsyn som behöver tas till natur, 

kulturmiljö och rennäring. Lagen inleds med en allmän del där portalparagrafen 

inledningsvis stadgar, förutom de två målen om god avkastning (produktion) och 

bevarande av den biologiska mångfalden (miljö), att skogen är en nationell tillgång 

och en förnyelsebar resurs. I 1 § andra stycke finns även angivet att andra allmänna 

intressen ska beaktas vid skötseln av skogen. I den allmänna delens övriga paragrafer 

anges lagens definitioner. I lagens 5 t.o.m. 9 §§ regleras anläggning av ny skog på 

produktiv mark. Där regleras sådant som skyldighet att anlägga ny skog (5 §), 

föryngringsåtgärder (6 och 6a §§) etc. samt undantagsbestämmelser i 9 §. Vidare 

innehåller lagen ett område med bestämmelser om avverkning av skog på produktiv 

skogsmark och åtgärder på skogliga impediment
53

 i 10 - 14 §§. Det är här frågan hur 

och när en avverkning ska gå till regleras.  

Lagens 15 – 20 §§ täcker upp krav på tillstånd till avverkning m.m. i fjällnära 

skog och även området samråd kring renskötselns året runt marker. Detta är 

skogsområden som kräver att skogsstyrelsen går in och aktivt fattar beslut. De 

områden som kräver särskilt tillstånd är avverkning inom fjällnära skog och i 

ädellövskog (se skogsvårdslagen 15 och 27 §§). Vi kommer dock i första hand att 

studera den typ av områden där tillstånd inte krävs innan avverkning utan där det 

räcker med anmälan. Vidare återfinns bestämmelser om ädellövskog i 22 – 28 §§ och 

åtgärder mot skadliga insekter i 29:e §.       

                                                 
53

 Med impediment menas mark som har en låg förmåga att producera skog som exempel kärr och 

dylikt. Skogsstyrelsens hemsida, sökord: Skogliga impediment  
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Därefter kommer vi till området för hänsyn till naturvården, kulturmiljövärden 

och rennäringen i 30 – 31 §§. Lagens tillsynsbestämmelser finns i 32a – 41 §§. 

Hänsynen till naturvården och tillsynsbestämmelserna återkommer vi till längre fram. 

Utöver skogsvårdslagen finns det även en förordning (skogsvårdsförordning 

1993:1096, SvF) vilken kompletterar bestämmelserna. Det är i förordningen man 

hittar bestämmelserna om anmälan av avverkning sex veckor innan den påbörjas, (15 

b § SvF). I samband med anmälan om avverkning kräver lagen även att brukaren av 

produktiv skogsmark redogör för vad han eller hon avser att göra för att tillgodose 

naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med avverkning, (14 § p 3, 

SvL)  

Det som särskilt bör observeras här är att i och med att skogsbrukaren inte 

begär tillstånd utan enbart lämnar in en anmälan fattas normalt heller inget beslut. Om 

ett beslut inte fattas finns det ingen möjlighet att överklaga. Även om det skulle finnas 

någon som anser sig vara berörd av frågan och som skulle ha talerätt finns det inget 

att överklaga. När skogsstyrelsens tidsfrist om sex veckor har gått ut finns det inget 

som kan hindra en förestående avverkning. Det finns dock vissa hänsyn till miljön 

som skogsbrukaren har att beakta.  

4.1.1. Skogsvårdslagens 30 § 

Vid alla typer av skogsbruksåtgärder bör vissa hänsyn beaktas som syftar till att 

uppfylla miljömålet i portalparagrafen. Lagkonstruktionen ser ut som så att i 

skogsvårdslagens 30 § anges att regeringen, eller den myndighet regeringen 

bestämmer (i det här fallet Skogsstyrelsen), får meddela föreskrifter om den hänsyn 

som ska tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av skog. I 

paragrafens andra stycke anges vidare att regeringen, eller den myndighet de 

bestämmer, får meddela föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas för det fall att de 

föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket inte följts. I paragrafens tredje 

och sista stycke finns en begränsning. Första och andra stycket medför inte en 

befogenhet att meddela föreskrifter som är så ingripande att pågående 

markanvändning avsevärt försvåras. 

Skogsstyrelsens föreskrifter återfinns tillsammans med lagstiftningen i 

”Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012”. Föreskrifterna sägs vara 

bindande bestämmelser som reglerar enskildas och myndigheters handlande medan de 

allmänna råden är rekommendationer, d.v.s. inte juridiskt bindande alls. 
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Föreskrifterna präglas även av ord som ”eftersträva” och ”undvika”. Som exempel 

kan nämnas att ”Skador på kvarlämnade träd ska så långt som möjligt undvikas.” och 

”En begränsning av hyggenas storlek eftersträvas.”
54

 (Min kursivering.) Frågan är om 

denna lagkonstruktion verkligen kan anses som bindande, något som blir av 

avgörande betydelse när vi går in på EU-rättens krav. Lagstiftaren har förklarat 

lagkonstruktionen på så vis att: ”Var och en som ägnar sig åt skötsel av skog är i och 

för sig skyldig att iaktta de av skogsstyrelsen meddelade föreskrifterna. Någon 

sanktion vid överträdelse och försummelser kommer emellertid i fråga bara under 

förutsättning att skogsstyrelsen i ett föreläggande angett i vilka avseenden 

föreskrifterna skall iakttas.”
55

 (Min kursivering.) Föreskrifterna är alltså idag inte 

direkt utan endast indirekt straffsanktionerade. Vilket i praktiken innebär att den 

enskilda skogsbrukaren bara de facto behöver efterleva lagen om någon, i det här 

fallet Skogsstyrelsen, meddelat att en föreskriven hänsyn ska gälla i förväg.  

Har ett förläggande meddelats innan tidsfristen om sex veckor går ut är det 

förenat med böter att byta mot dem, (35 § och 38a § SvL). Förutsättningarna för att ett 

förläggande dock är att de får meddelas först efter att det har visat sig att 

myndighetens råd inte har följts, i brådskande fall eller när det behövs för att bevara 

natur- eller kulturmiljövärden eller när det annars finns särskilda skäl, (35 § SvL). 

Denna typ av förläggande har gått från i princip noll i flera år till 59 stycken under 

2012. Detta bör ställas i relation till att det under samma år inkom drygt 48 500 

avverkningsanmälningar (normalt ligger antalet avverkningar på mellan 50 och 60 

tusen), så antalet förelägganden är fortsatt lågt. Att antalet förläggande har ökat så 

pass mycket tyder på att detta är ett problematiskt område som Skogsstyrelsen vill 

komma till rätta med. Om man betänker antalet avverkningsanmälningar som kommer 

in är det dock inte realistiskt att lösningen skulle ligga i, i vart fall enbart, öka antalet 

förlägganden. Det skulle bli administrativt tungrott. Det måste till en annan lösning av 

mer strukturell typ. Vi kommer att återkomma till detta.  

Den praktiska innebörden av ”avsevärt försvårande” är att upp till en viss nivå 

(toleransnivå) måste skogsägaren ta hänsyns baserade på skogsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd, utan ersättning. I ekonomiska termer innebär det att skogsägaren 

har att tåla ett intrång på högst 10 % av de första 250 000 kr och därefter högst 5 % 

upp till 2 000 000 kr. Över det beloppet högst 2 % ytterligare av överstigande belopp. 
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 Se Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012, sidan 27 respektive 61.  
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 Prop. 1992/93:226, sidan 63. 
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Ytterligare hänsyn klassas som avsevärt försvårande.
56

 Därefter är det miljöbalkens 

ersättningsregler som aktualiseras. Miljöskyddet blir då i praktiken beroende av vilka 

ekonomiska medel som finns avsatta i statsbudgeten.
57

  

Det kan i det här sammanhanget särskilt nämnas att det krävs att skogsbruket 

tar bättre hänsyn än de minimikrav som uppställs genom 30 § för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för den biologiska mångfalden och även för att de 

skogspolitiska målen ska kunna nås.
58

 Frivilliga insatser från skogsbruket blir på så 

vis en förutsättning för att kunna nå miljömålet.  

4.2.  Miljöbalken 

Miljöbalken är, som huvudregel, tillämpligt parallellt med SvL.
59

 När miljöbalken 

kom till var syftet att samla den, tämligen splittrade och sektoruppdelade, svenska 

regleringen av miljöfrågor under ett tak samt att ta tillfället i akt att uppdatera den på 

flera viktiga områden.
60

 Vid tillkomsten påpekades hur stor betydelse skogsbruket har 

för miljön, inte minst för den biologiska mångfalden. Skogsvårdslagen blev dock kvar 

som fristående sektorslagstiftning, istället för att som så många andra lagar arbetas in 

i MB, med motiveringen att skogsvårdslagen innehåller en mängd bestämmelser som 

inte är av miljörättslig karaktär utan som reglerar skogsnäringen.
61

 Denna motivering 

har ifrågasatts med bland annat hänvisning till vattenlagen som delats mellan 

miljöbalken och restvattenlagen.
62

 Varför har inte en liknande lösning kunnat göras i 

skogsvårdslagens fall?  Klart är att stor ansträngning tycks ha gått åt att motivera det 

så att regelverken inte kolliderar med varandra. Lagstiftaren tycks inte ha velat överge 

principen om frihet för skogsägaren att, under eget ansvar, ta den naturvårdshänsyn 

han eller hon finner lämplig trots att detta kan sägas gå emot syftet med miljöbalkens 

införande.
63

 En inställning som tycks bekräftas i och med utvärderingen av 

skogsvårdslagen då lagstiftaren bland annat uttalar att: ”Regeringen värnar om 

                                                 
56

 Skogsstyrelsens meddelande nr 6, 2011, sidan 65. Gränser bygger på praxis från 

Miljööverdomstolen, se bland annat MÖD 2008:3. 
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 Appelstrand, sidan 263. 
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 SOU 2006:81, sidan 293. 
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 Prop. 1997/97:90, sidan 241. Se även MB 1:3, första stycket.  
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 Michanek och Zetterberg, sidan 89. 
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 Prop. 1997/98:45, del 1, sidan 189. 
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 Michanek och Zetterberg, sidan 89, not 1.  
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 Bengtsson, sidan 118. 



 26 

äganderätten och brukanderätten av skogen och vill inte verka för att det ska 

försvagas av ytterligare regelverk på detta område.”
64

  

4.2.1. Hänsynsreglerna 

Miljöbalken innehåller en uppsättning hänsynsregler, vilka återfinns i balkens andra 

kapitel. Då hänsynsreglerna skiljer sig åt från de i SvL på flera punkter blir det 

intressant att utreda hur en eventuell lagvalssituation bör utfalla. Bland skillnaderna 

kan särskilt märkas att miljöbalkens hänsynsregler är vagt hållna medan föreskrifterna 

utfärdade av Skogsstyrelsen är detaljerade, men också begränsande av att de inte får 

innebära att ”markanvändningen avsevärt försvåras” (SVL 30 § 3 stycket). En 

begränsning som kan jämföras med rimlighetsavvägningen i MB 2:7 som stadgar att 

de krav som listas i kapitlets 2 till 6 §§ gäller i den mån det inte kan anses vara 

orimligt att uppfylla dem.  

Frågan om lagval behandlades i samband med miljöbalkens tillkomst. 

Lagstiftaren menade att om en fråga inte fanns särskilt reglerad i någon av 

skogsvårdsförfattningarna kunde miljöbalkens bestämmelser om hänsyn tillämpas, det 

vill säga, de kunde användas utfyllande. Enligt lagstiftaren innebar detta att: ”En 

tillsynsmyndighet får således inte med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

meddela förelägganden om bredden på skyddszoner med träd och buskar som lämnats 

kvar mot vattendrag, eftersom bestämmelser om sådana skyddszoner finns i 

Skogsstyrelsens föreskrifter. /…/ En lagvalsprövning leder nämligen till bedömningen 

att om en fråga om miljöhänsyn är oreglerad i skogsvårdsförfattningarna kan 

miljöbalkens hänsynsregler läggas till grund för ingripanden.”
65

 Detta motiverade 

regeringen med att de, av skogsstyrelsen meddelade föreskrifterna, är meddelade med 

stöd i lag och att de står i överensstämmande med miljöbalkens hänsynsregler samt 

övergripande syfte. Om två bestämmelser som är tillämpliga på samma fråga skulle 

visa sig ge upphov till oförenliga resultat följer det av allmänna lagvalsprinciper att de 

mer detaljerade föreskrifterna om miljöhänsyn i skogsvårdsförfattningarna går före.
66

 

Detta innebär alltså att man har valt att betrakta föreskrifterna, meddelade med stöd 

av 30 §, som lex specialis i förhållande till de, i lag angivna, hänsynsreglerna i MB:s 
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 Prop. 2007/08:108, sidan 81. 
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andra kapitel. En märklig lösning beaktat normhierarkin. Detta förhållande har 

anmärkts på vid upprepade tillfällen i juridisk doktrin.
67

  

Högsta förvaltningsdomstolen har sedan dess klargjort läget och slagit fast att 

SvL inte är att betrakta som en sådan speciallagstiftning som går före annan 

miljölagstiftning och de båda lagarna är parallellt tillämpliga.
68
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 Se bland annat Bengtsson, sidan 91 och 117f., Forsberg sidan 112f.  Samt Michanek och Zetterberg, 

sidan 452f. 
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 RÅ 2003 ref. 63. 
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5. Brister i miljöhänsynen i det svenska skogsbruket 

5.1. Inledning 

I det här avsnittet görs en genomgång av de mer framträdande problem som behäftar 

den svenska regleringen av skogsvårdsfrågor. Inledningsvis ska den svenska 

implementeringen av EU-rätten lyftas beträffande bevarandet av den biologiska 

mångfalden. Därefter ska relationen mellan specifikt artskyddsförordningen och 

skogsvårdslagen behandlas, men betoning på frågan om tillsyn. Jag kommer även att 

gå närmare in på Århuskonventionen och dess betydelse för miljörättsorganisationers 

talerätt i skogsvårdsfrågor.  

5.2. Art- och habitatdirektivet  

De krav som ställs på miljöhänsyn och skydd för den biologiska mångfalden återfinns 

framförallt i två direktiv, kallat naturvårdsdirektiven.
69

  

Art- och Habitatdirektivets (AHD) huvudsyfte är att bidra till att säkerställa 

den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter i medlemsstaternas europeiska territorium samt att åtgärder som vidtas med 

stöd av direktivet ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam 

bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av 

gemenskapsintresse.
70

  

En del av arbetet med att nå direktivets syfte görs genom ett omfattande 

nätverk av skyddade områden kallat Natura 2000. Detta nätverk tar upp ca 18 % av 

EU:s landterritorium uppdelat på omkring 26000 olika områden.
71

  

Det vi ska gå närmare in på här är den del av direktivet som handlar om det 

strikta skyddet för arter, vilket återfinns i direktivets 12:e och 16:e artikel. Detta 

skydd sträcker sig mycket långt och gör inget undantag för de arter och habitat som 

finns i den oskyddade produktionsskogen. 

Artikel 12 i direktivet stadgar att EU:s medlemsstater ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att införa ett strikt skyddssystem för de djurarter som återfinns i 
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 Det rör sig om Rådets direktiv 2009/147/EEG av den 30:e november 2009 (ursprungligen från -79) 

om bevarandet av vilda fåglar (fågeldirektivet) samt Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21:a maj 1992 

om bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).  
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 Rådets Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter, artikel 2. 
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 Langlet och Mahmoudi, sidan 367. 
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direktivets bilaga 4 a. (Som exempel kan nämnas björn, utter och trollfladermus.) 

Detta skyddssystem ska innehålla förbud mot att a) avsiktligt döda eller fånga 

exemplar av dessa arter i naturen, b) avsiktligt störa dessa arter under parnings-, 

uppfödnings, övervintrings-, och flyttningsperioder, c) avsiktligt förstöra eller samla 

ägg i naturen samt d) att skada eller förstöra parnings- eller rastplatser.  

Ett par saker bör särskilt anmärkas vad beträffar rekvisiten i artikeln. För det 

första innefattar rekvisitet avsiktligen såväl ett medvetet val som, vad närmaste kan 

översättas som likgiltighetsuppsåt. EU domstolen har tagit ställning till rekvisitet i två 

mål.
72

 I tolkningsmanual till direktivet har kommissionen tolkat domstolens 

ställningstagande som att en person som rimligen kan antas förstå att hans eller 

hennes agerande kan innebära ett brott och avser eller accepterar utgången begår ett 

artbrott.
73

   

För det andra bör det observeras att punkten d) inte förutsätter något uppsåt 

alls. Gemenskapslagstiftaren har här velat särskilt markera dels två områden som 

anses särskilt viktiga, parnings- och rastplatser, dels hur viktigt det är att 

medlemsstaterna undviker all form av mänskligt inflytande som innebär att dessa 

platser kommer till skada eller förstörs.
74

   

Vidare kan anmärkas att begreppet ”skada” i originaltexten är ”deterioration”. 

En korrekt översättning av begreppet bör snarare läsas som ”försämring”, en lite 

strängare definition som innebär att habitaten är skyddade även mot gradvisa 

försämringar över tid.
75

  

Vad är den praktiska innebörden för den som brukar skogen? Som exempel 

har nämnts att orkidéer, vilka samtliga är fridlysta i hela landet, är förbjudna att 

plocka, men möjliga att köra över med en skogsbruksmaskin i och med att syftet inte 

ligger i att förstöra blommorna utan att bruka eller sköta skogen. Finns det vetskap om 

att en skyddad art eller växt kan komma att skadas är det dock tillräcklig för att 

åtgärden ska kunna anses vara avsiktlig. Vidare innebär punkten d) ett vidgat skydd 

för parnings- och rastplatser och att skada den typen av områden är ett klart brott. I 

varje fall i med flagranta fall.
76
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Direktivets artikel 16 punkt a) till e) listar undantag. Medlemsstaterna får göra 

undantag från artikel 12 till 15 a) och b), givet förutsättningarna att undantaget inte 

försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus, det vill säga; strider mot 

direktivets syfte, om det är för att skydda vilda djur och växter och bevara livsmiljöer, 

för att undvika skada på sådant som gröda, vatten, skog m.m. av hänsyn till allmän 

hälsa och säkerhet, eller andra tvingande orsaker som har ett överskuggande 

allmänintresse, för forsknings- och utbildningsändamål etc. Undantagen är få och 

snäva och det är tydligt att gemenskapslagstiftaren lägger stor tyngd på hur viktig den 

här frågan är. 

5.2.1. Implementering i svensk rätt 

En strikt tillämpning av direktivets 12:e artikel leder till slutsatsen att skogsbruket inte 

kan fortgå utan att i varje enskilt fall göra en dispensansökan.
77

 Kommissionen har 

dock kommit fram till att detta inte är rimligt. En del skogsbruk utgör dessutom en 

viktig del av det naturliga bevarandet av arter. Svårigheterna med skogsbruk består av 

flera faktorer, bland annat att specifika träd kan vara en viss arts habitat. Vidare utgör 

de långa cyklerna i skogen och vissa arters specifika behov av exempelvis döda träd 

en särskild svårighet.
78

 Att kräva dispens i varje enskilt fall skulle bli oerhört tids- och 

resurskrävande. 

Utmaning när det kommer till implementering i nationell rätt består i, enligt 

kommissionen, att skapa ett regelsystem som inte kommer i konflikt med existerande 

markanvändning som jord- och skogsbruk, men som fortfarande möter direktivens 

krav. Som exempel kan det vara lämpligt med lösningar som ”codes of conduct” och 

”best practises”, men dessa måste i så fall vara åtföljda av effektiva 

genomdrivandemöjligheter. Det måste finnas lagar som gör det möjligt att tvinga 

igenom ett strikt skydd för arterna.
79

 I direktivets tolkningsdokument anges explicit 

att (min kursivering): ”… provisions of the Directives must be implemented with 

unquestionable binding force… ”
80

  

En miljörättsakt som antagits av unionen eller en princip som utvecklats av 

EU-domstolens praxis ska tillämpas i den nationella rätten. Det är upp till 

medlemsstaterna att säkerställa att detta sker. Denna skyldighet återfinns i Artikel 4 
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(3) EU-fördraget (EUF). Skyldigheten är mycket långtgående och helt vital för att 

säkerställa att EU:s miljöregler får genomslag.
81

 Utöver skyldigheten att 

implementera EU:s rättsakter åligger det även de nationella myndigheterna att 

säkerställa att reglerna faktiskt får genomslag. T.ex. genom tillståndsförfaranden, 

kontroller och sanktionsåtgärder.
82

 Det råder dock en stor frihet för medlemsländerna 

att själva välja vilken typ av påföljder som är lämpliga beaktat de nationella reglerna 

så att de står i proportion med redan existerande regler kring överträdelser av liknande 

art. Generellt krävs det dock att påföljderna är effektiva, står i rimlig proportion till 

överträdelsen samt är avskräckande.
83

  

Naturvårdsverket har även de angett att det skulle vara orimligt att ha ett 

system med dispensprövning i varje enskilt fall av åtgärder inom exempelvis 

skogsbruket. Istället anger Naturvårdsverket att man kan använda sig av ett system 

med tvingande hänsynsregler som gäller allmänt. Detta helt i linje med vad 

kommissionen angett. Naturvårdsverket påpekar vidare att denna typ av regelverk 

måste vara utformat så att det omfattar alla berörda arters behov, är i sådan omfattning 

av sådant slag att direktivets syfte tillgodoses samt att det bör finnas möjlighet till 

sanktioner om regelverket inte följs.
84

  

I Sverige har direktivet inarbetats på så vis att det i miljöbalken anges ett 

bemyndigande för regeringen att meddela de föreskrifter om förbud som krävs enligt 

direktivet.
85

  Detta har gjorts i form av framförallt artskyddsförordningen (1998:179) 

(AF). I AF 4 § återfinns motsvarande förbud som listas i direktivets artikel 12 

beträffande djurarter och i AF 7 § finns motsvarande bestämmelser för växter. I 14 § 

listas möjligheterna till dispens i enlighet med de i direktivets artikel 16. Enligt MB 

29 kap 2b § döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet dödar, skadar, fångar eller 

stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller bo, skadar eller förstör djurs 

fortplantningsområde eller viloplats i strid med en föreskrift om förbud som 

regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 § samma lag, för artskyddsbrott till 

böter eller fängelse i högst två år. Är brottet att beakta som grovt döms till lägst sex 

månader och högst fyra års fängelse. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska 

särskilt beaktas om det har avsett en särskilt hotad, sällsynt eller annars skyddsvärd 
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art eller om det har utgjort led i en brottslighet som utförts systematiskt och under 

lång tid, i stor omfattning eller i vinstsyfte, (29 kap 2b § stycke 2 MB). I AF:s bilaga 1 

anges vilka arter som är fridlysta för att uppfylla kraven i AHD (markerade med N) 

och de som fridlyst efter en nationell svensk bedömning (markerade med n). 

5.2.2. Artskyddsförordningen och Skogsvårdslagen 

Som tidigare anfört gäller MB (vilken AF är en del av) parallellt med 

Skogsvårdslagen och det ska följaktligen inte göras ett val mellan de två lagarna. 

Kopplingen mellan de olika regelverken är dock inte helt tydlig.  

Enligt Naturvårdsverket innebär alla de vanliga åtgärderna som vidtas i 

skogsbruket genom gallring, röjning och kalavverkning att alla de förbjudna åtgärder 

som listas i 4 § AF systematiskt genomförs. Vidare finns det inga möjligheter till 

undantag i AF för skogsbruk. Det är heller inte sannolikt att det skulle kunna 

meddelas dispens för åtgärderna, se AF 14 §.
86

 Detta har även bekräftats av EU-

domstolen i ett rättsfall där Tyskland fälldes för att i den nationella lagstiftningen ha 

gjort undantag från bestämmelserna i AHD för reguljärt skogsbruk.
87

  Helene Lindahl 

på Naturvårdsverket finner det anmärkningsvärt att Sverige ännu inte fått någon propå 

om otillräckligheten i vår lagkonstruktion.
88

 En del av förklaringen till detta kan vara 

att det helt enkelt inte har skett ännu, att EU-domstolen hittills har haft att göra med 

mer uppenbart felaktiga implementeringar. Genomdrivandet av EU:s miljölagstiftning 

är fortfarande mycket ett arbete under pågående.
89

   

Å andra sidan har det anförts både från Kommissionen och Naturvårdsverket 

att det inte är rimligt att varje skogsbruksåtgärd ska kräva en dispensansökan, så vad 

gäller?  

Enligt Naturvårdsverket är alternativet ett system med tvingande hänsyn, 

anpassat till kraven i art- och habitatdirektivet och med möjlighet till sanktion om det 

inte följs.
90

 När det kommer till skogsbruket ligger det, enligt Naturvårdsverket, på de 

berörda myndigheterna, i det här fallet Skogsstyrelsen, att den implementering av 

direktivet som gjorts till svensk rätt (i form av framförallt AF) införs i form av 
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bindande föreskrifter inom deras sektorsområde.
91

 Det ligger alltså på 

sektorsmyndigheten att utforma de regler som krävs för att AF:s regler ska följas i 

skogsbruket. Naturvårdverket har angett att: ”… det finns ett behov av att 

Skogsstyrelsens hänsynsregler och Jordbrukverkets föreskrifter tydligare kopplas till 

artskyddsförordningen och anpassas till dess regler, till exempel med tydligare krav 

och med påföljder.”
92

  

Detta skulle vara i form av de tidigare behandlade hänsynsföreskrifterna som 

beslutats genom bemyndigandet i 30 § SvL. Det skulle vara dessa föreskrifter och 

allmänna råd som ska garantera att artskyddsförordningen får genomslag i den 

svenska produktionsskogen? Enligt Naturvårdsverket innebär inte fridlysning av en 

djurart att den generellt är skyddad mot pågående markanvändning som skogsbruk. 

De arter och växter som listas i bilaga 1 och är märkta med N eller n har dock ”ett 

visst skydd mot pågående markanvändning”. Om en skyddad arts livsmiljö riskerar att 

försvinna eller förstöras på grund av markanvändning kan ”en tillsynsmyndighet” 

genom samråd komma fram till lämpligt hänsynstagande. Skulle hänsynstagandet 

innebära ett avsevärt försvårande för markägaren kan bildande av naturreservat eller 

annat områdesskydd vara ett lämpligt alternativ.
93

     

Samtidigt anför Skogsstyrelsen att miljöbalken, med förordningar så som AF 

gäller fullt ut vid sidan av skogsvårdslagen, men att det finns en stor kunskapsbrist om 

detta.
94

 Dessutom är det omöjligt för Skogsstyrelsen att gå utanför de ramar som 

lagstiftningen ställer upp och som begränsar all form av tvingande hänsyn över 

intrångsnivån. De rättsliga förutsättningarna för Skogsstyrelsen att genomdriva den 

typen av föreskrifter som Naturvårdsverket anser bör finnas saknas därför. Så som 

hänsynsföreskrifterna är utformade kan de dessutom omöjligen anses vara bindande 

och att det är just det är ett ovillkorligt krav för en korrekt implementering av 

direktivet.  

I skogsvårdslagens 4 § kan utläsas att lagen inte ska tillämpas i den mån den 

strider mot föreskrifter meddelande med stöd av 7 eller 8 kapitlet i miljöbalken. Det 

föreligger i det här läget ingen stridighet mellan de olika bestämmelserna utan 

problematiken ligger framförallt i att skogsvårdslagens hänsynsbestämmelser är 

otillräckliga.  
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I och med att hänsynsföreskrifterna enligt 30 § i SvL inte lever upp till de krav 

som Naturvårdsverket och Kommissionen förutsätter för ett korrekt införlivande av 

EU-rätten får AF istället anses gälla fullt ut även i brukandet av skogen. Detta trots 

påpekanden om att det inte är rimligt att skogsbruket ska behöva ansöka om dispens i 

varje enskilt fall. 

Det finns ingenstans i varken skogsvårdslagen eller föreskrifterna någon direkt 

hänvisning till AF. Vilket antagligen är en starkt bidragande anledning till att det 

finns omfattande kunskapsbrister angående kopplingen mellan de två regelverken. 

När man införde bestämmelserna om Natura 2000 valde lagstiftaren även att lägga in 

”påminnelser” om bestämmelserna även i annan lagstiftning. Något motsvarande har 

alltså inte skett när det kommer till artskyddsförordningen och skogsvårdslagen. 

Något som kan vara viktigt för att förtydliga kopplingen mellan de respektive 

regelverken.
95

 Enligt Gunilla Kock Hansson är detta något som kommer att åtgärdas, 

men hon passar även på att påpeka att det är problematiskt att hänvisa till AF i och 

med att den inte är uppdaterad. Lagen hänger inte med i de faktiska förändringar som 

sker i naturen, systemet för uppdateringar är för trögt och redan på den grunden kan 

det ifrågasättas om vi kan leva upp till EU:s krav.
96

  

En ostridig effekt av resonemanget ovan är att direktivets artskydd inte är 

effektivt införlivad med skogsvårdslagen. Effekten blir att, trots att 

artskyddsförordningen gäller alla utan undantag, så genomdrivs den i inte i praktiken 

när det kommer till skogsbruket. Slutsatsen kan inte bli annan än att det svenska 

skogsbruket idag innebär ett systematiskt brytande mot både nationell- och EU-rätt.   

En bidragande anledning till att detta inte är något som uppmärksammats är 

med största sannolikhet bristen på rättspraxis. Det har hittills aldrig prövats om en 

skogsbruksåtgärd skulle vara olaglig med hänvisning till AF och så länge det inte görs 

tydligt att den ovillkorligen gäller även i produktionsskogen kommer det heller inte 

att ske. Att det finns omfattande kunskapsbrister om de respektive regelverkens 

relation till varandra och att AF:s bestämmelser inte effektivt genomdrivs i 

skogsbruket blir än tydligare om man tittar på det praktiska genomförandet. 
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5.2.3. Tillsynsansvaret 

På central nivå är det Naturvårdsverket som har det övergripande ansvaret för 

samordnande av naturvårdsfrågor. Det innebär bland annat samarbete med 

sektorsmyndigheter som Skogsstyrelsen när det kommer till att utarbeta riktlinjer och 

aktionsplaner för att nå uppställda övergripande miljömål. Vidare har 

Naturvårdsverket, tillsammans med länsstyrelserna, huvudansvaret för säkerställandet 

av att de, för naturvården, mest värdefulla skogsområdena undantas från 

skogsproduktionen för att säkerställas som naturreservat alternativt nationalparker.
97

   

Tillsynsmyndigheten för skyddet för djur och växter, vilket regleras i MB och 

AF, är länsstyrelserna, (miljötillsynsförordning (2011:13, MtF) 2 kap § 8). För den 

som vill vidta åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön finns det en 

straffsanktionerad skyldighet att anmäla samråd till länsstyrelsen (12:6, 29:4 MB). 

När det kommer till skogsbruksåtgärder är det dock Skogsstyrelsen som är tillsyns- 

och samrådsmyndighet, (MtF 2 kap 10 §). Varje år skickas det in ca 60000 

anmälningar om avverkning (48500 anmälningar under 2012) i och med 

avverkningsanmälan är ett eventuellt krav på samråd för åtgärden också att anse som 

inlämnad. Skogsstyrelsen måste efter att en sådan anmälan inkommit, inom sex 

veckor, avgöra om den tänkta avverkningen är samrådspliktig. Skulle området 

innehålla djur eller växter som är fridlysta tas det operativa tillsynsansvaret över av 

länsstyrelsen.
98

 Det saknas dock en överföringsregel mellan de respektive 

myndigheterna.  

När en anmälan om avverkning inkommer till Skogsstyrelsen är det upp till 

myndigheten om den ska bli föremål för några särskilda åtgärder. Trots att 

tillsynsansvaret för skyddade djur och växter ligger på länsstyrelsen. I de allra flesta 

fall fattas inga beslut och det är fritt fram för skogssägaren att avverka, oavsett vilka 

naturvärden som kan finnas på området. Denna ansvarsfördelning, där Skogsstyrelsen 

är den mottagande myndigheten, men länsstyrelsen den som ska utöva tillsynen, 

riskerar att skapa en situation där många värdefulla naturvärden faller mellan stolarna. 

De olika myndigheterna har olika målbilder, ansvarsområden och verktyg att tillgripa. 

Vem det är som vid varje givet tillfälle ansvarar för att den biologiska mångfalden 

skyddas är oklart och även hur dessa myndigheter samverkar med varandra för att 

skapa ett system där det inte finns några falluckor.  Det bör finna en kommunikation 

                                                 
97

 Appelstrand, sidan 192f.   
98

 Naturvårdsverket, Fördelning av ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken, sidan 10.  



 36 

mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i sådana här frågor, men den fungerar långt 

ifrån som den borde. I en undersökning som Skogsstyrelsen gjort har det kunnat 

konstateras att kunskaperna om ansvaret hos länsstyrelserna varierar kraftigt från god 

till rena missuppfattningar om att det är Skogsstyrelsen som har att utöva tillsynen för 

artskyddet i skogsbruket. Vidare kunde man efter undersökningen konstatera att det 

framkommit att en del av de tillfrågade länsstyrelserna ansåg att varken länsstyrelsen 

eller Skogsstyrelsen levde upp till de krav som ställs i AF, och i praktiken är det 

nödvändigt att se mellan fingrarna för att inte helt stoppa skogsbruket. På en fråga om 

detta till Gunilla Kock Hansson på Skogsstyrelsen bekräftar hon att detta är ett 

problematiskt område, med hänvisning till ovan nämnda undersökning, och att det 

säkerligen är så att det ofta faller mellan stolarna.
99

  

Det ska dessutom tilläggas att länsstyrelserna, av Naturvårdsverket, har 

bedömts sakna tillräckligt med resurser för att bedriva en tillräckligt bra tillsyn av 

miljöbalken inom sina ansvarsområden.
100

  

Problem med tillsyn för miljövårdsfrågor har även uppmärksammats på EU-

nivå. Det har anförts att det behövs en stärkning och förbättring av tillsynen för att 

den gemensamma miljöpolitiken ska kunna få ett effektivt genomförande. Det räcker 

inte med att säkerställa en effektiv möjlighet till rättslig prövning det behövs också 

tillsyn och övervakning för att kunna genomdriva lagstiftningen.
101

 Naturvårdsverket 

förutspår att det är troligt att ökade krav på tillsyn är att vänta, både beträffande 

kvalitén och också likvärdigheten i tillsynen med anledning av detta.
102

  

För närvarande pågår det ett projekt som syftar till att fördjupa 

myndighetssamverkan. Projektet som går under namnet ”En dörr in” syftar till att 

underlätta skogsägarens myndighetskontakter och bedrivs av Skogsstyrelsen i 

samarbete med bland andra Naturvårdsverket samt länsstyrelserna i Jämtland, 

Stockholm och Blekinge län. Där angivs bland annat att det är ”A och O” för 

myndigheterna att kunna kommunicera kända hänsynsbehov.
103

 Arbetet är dock 
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fortfarande under pågående och enligt uppgift från Skogsstyrelsen är projektet inte 

inriktat på att komma tillrätta med ovan beskrivna problematiken.
104

 

5.3. Talerätt 

I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Rådet m.fl. om genomförande 

av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning från 2008 kommenteras en rad av 

problemområden när det kommer till genomförandet av EU:s miljölagstiftning. Några 

av de områden som särskilt utpekas är kunskapsbrister i nationella och regionala 

förvaltningar, otillräcklig förvaltningskapacitet och svaga nationella och regionala 

strategier för kontroll av efterlevnad.
105

 Där jag tror att det sistnämnda är av särskild 

relevans för den svenska implementeringen. Vidare tas frågan om gemenskapens 

medborgares delaktighet i att uppmärksamma myndigheter på verksamhet som står i 

strid med gemenskapsrätten. Kommissionen menar att det är en viktig indikator på 

meningsfullt genomförande hur snabbt och effektivt nationella myndigheter agerar på 

information från sina medborgare.
106

 Detta är ett annat problemområde som behäftar 

det svenska skogsbruket. I och med den lagkonstruktion som innebär att det som 

huvudregel inte fattas några beslut i avverkningsfrågor, finns det små möjligheter att 

överklaga en förestående avverkning, exempelvis med hänvisning till att den innebär 

att en boplats skadas eller dylikt. Det går dock att ställa krav på en myndighet att ett 

ärende ska upprättas och att beslut ska fattas i det enskilda fallet. Det förutsätter 

naturligtvis att förestående avverkningen kommit till en berörd parts kännedom innan 

löptiden om sex veckor gått ut. Finns det inget beslut försvinner möjligheten att 

överklaga.  

När det kommer till våra internationella förpliktelser på området talerätt har 

flera författare lyft brister i implementeringen i relation till den ovan beskrivna 

problematiken.
107

 Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande 

i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) 

undertecknades 1998 och trädde i kraft 2001. Konventionen trädde i kraft 2005 för 
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Sveriges del efter att den ratificerats.
108

 Den är även antagen av EU. Vi kommer 

nedan gå närmare in på vad den innebär och även dess innebörd för nationell rätt.  

5.3.1. Århuskonventionen 

Århuskonventionens syfte är, enligt dess första artikel, att tillvarata tre specifika 

områden; rätten till information, rätten att delta i beslutsprocesser och tillgång till 

rättslig prövning. Detta för att skydda denna och kommande generationers rätt att leva 

i en miljö som är förenlig med hans eller hennes hälsa och välbefinnande. Det är 

framförallt tillgång till rättslig prövning som är av intresse i det här sammanhanget. 

Enligt konventionens artikel 9.2 ska den berörda allmänheten, inom ramen för den 

nationella rätten, som a) har ett tillräckligt intresse, eller b) hävdar att en rättighet 

kränks, när detta utgör en förutsättning enligt en parts förvaltningsrättsliga 

lagstiftning, ha rätt att få den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en 

handling eller en underlåtenhet som omfattas av artikel 6 prövad av domstol eller 

något annat oberoende och opartiskt organ som inrättats genom lag. Begreppet 

”berörd allmänhet” definieras i enlighet med bestämmelser i nationell rätt, men 

bedömningen måste vara förenlig med konventionens övergripande mål.
109

 Artikel 9.2 

täcker tillstånd till verksamheter som kan medföra ”betydande miljöpåverkan”. 

Därutöver finns artikel 9.3, som anger att allmänheten ska kunna rättsligt utmana 

andra slags handlingar och underlåtenheter av myndigheter och enskilda som strider 

mot den nationella miljölagstiftningen.  

Enligt konventionen har miljöorganisationer (icke-statliga organisationer) 

automatiskt ansets ha ett tillräckligt intresse om de uppfyller förutsättningarna i artikel 

2.5. Vilken typ av beslut och underlåtenheter som kan överprövas anges i 

konventionens artikel 6 och avverkning nämns inte där explicit utan det blir en 

tolkningsfråga från fall till fall om det kan anses gå in under beslut om verksamheter 

som kan ha betydande påverkan på miljön.
110

  

EU-domstolen tog nyligen ställning till konventionens innebörd beträffande 

miljöorganisationers talerätt i förhållande till art- och habitatdirektivet. I målet 

prövades om en slovakisk miljöorganisations möjlighet att i nationell domstol beviljas 
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ställning som part i ett administrativt förfarande beträffande beviljande av undantag 

från bestämmelserna om skydd för arter så som brunbjörn m.m.
111

   

Domstolen anger att: ”Det ankommer emellertid på den nationella domstolen 

att i den utsträckning det är möjligt tolka den processuella rätten, avseende de villkor 

som ska vara uppfyllda för att få till stånd en prövning av domstol eller i administrativ 

ordning, så att den står i överensstämmelse med såväl målen i artikel 9.3 i 

Århuskonventionen som målet att säkerställa ett effektivt domstolsskydd av 

rättigheterna enligt unionsrätten, så att en miljöskyddsförening, såsom zoskupenie, 

ges möjlighet att väcka talan vid domstol mot ett beslut fattat efter ett administrativt 

förfarande som kan strida mot unionens miljölagstiftning”
112

 Detta i enlighet med 

målen i artikel 9.3 och även målet att säkerställa ett effektivt domstolsskydd för 

rättigheterna som kommer av unionsrätten.  

5.3.2. Överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen 

I skogsvårdslagen 40 § finns de bestämmelser som reglerar överklaganden. 

Överklaganden görs hos allmän förvaltningsdomstol vilket leder till att det är 

Förvaltningslagen (1986:223, FL) som reglerar frågan. I 22 § FL kan utläsas att beslut 

får överklagas av den som beslutet berör. Beslutat ska dessutom vara överklagbart och 

gå han eller henne emot. Motsvarande regler finns även i 16 kap 12 § MB.  

Det finns två specifika problem på det här området, dels det tidigare nämnda 

problemet med en lagkonstruktion som resulterar i att det finns mycket få 

överklagbara beslut. Jan Darpö har beskrivit resultatet av denna lagkonstruktion som 

att det närmast blir en affär mellan skogsägaren och Skogsstyrelsen.
113

  I och med att 

en avverkning kan genomföras utan ett uttryckligt godkännande av någon myndighet, 

blir det mycket osäkert om kraven i art- och habitatdirektivet kan levas upp till i varje 

enskilt fall. Slutresultatet blir att det inte finns någon garanti för ett effektivt 

genomförande av EU-rätten.
114

 Vidare är frågan om det i de fall där ett beslut faktiskt 

fattas finns någon möjlighet för någon annan än skogsägaren att överklaga detta. 

Avgörande blir hur man väljer att tolka ”den som beslutet berör”.  
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Den biologiska mångfalden är en fråga som påverkar alla och hur 

miljöhänsynen sköts i skogen är inte en fråga som bör stanna mellan Skogsstyrelsen 

och markägaren. Det är möjligt att vi genom systemet med allemansrätten skapat ett 

samhällsklimat som gör att många känner ett släktskap och delägande i skogen som 

inte motsvarar verkligheten, men viktiga miljövärden som påverkar alla står på spel, 

med detta måste det följa transparens i systemet och möjlighet att påverka. Att detta 

inte kan vara en vara en fråga enbart för Skogsstyrelsen och de som äger och brukar 

skogen borde vara en självklarhet. När det kommer till området för artskyddet har 

frågan om talerätt behandlats i domstol vid ett par tillfällen. 

5.3.3. Rättspraxis om talerätt 

I ett avgörande från Förvaltningsrätten i Luleå tillerkändes Naturskyddsföreningen 

talerätt i fråga om ett givet tillstånd till avverkning i fjällnära skog. Förvaltningsrätten 

anförde att det är möjligt att grunda talerätten på principer som vuxit fram ur praxis 

vilka innebär att om beslutets verkningar även drabbar andra än till den det är riktat 

och det är ett av rättsordningen erkänt intresse kan även andra överklaga beslutet. 

Detta sammantaget med Århuskonventionen innebar att Naturskyddsföreningen 

beviljades talerätt. Kammarrätten upphävde dock beslutet och slog fast att det inte 

rörde sig om ett fall av betydande miljöpåverkan så som avses i konventionen. 

Följaktligen saknades skäl att tolka 22 § FL så att Naturskyddsföreningen ska kunna 

överklaga Skogsstyrelsens beslut. Någon talerätt kan heller inte grundas på 

bestämmelserna i MB.
115

 Avgörandet är överklagat. 

Ett fall med motsatt utgång utgörs av Naturskyddsföreningen i Härryda vilka 

överklagade ett beslut fattat av länsstyrelsen i Västra Götalands län beträffande 

skyddsåtgärder vid ingrepp i livsmiljöer för åkergroda. Länsstyrelsen hade beslutat att 

ärendet skulle behandlas som samråd enligt 12 kap 6 § i MB snarare än som ett 

artskyddsdispensärende. Naturskyddsföreningen överklagade beslutet, bland annat 

anförande att ärendet borde behandlas som ett dispensärende, men avvisades i första 

instans. Föreningen överklagade avvisningsbeslutet och frågan om talerätt har 

avgjorts nyligen i mark- och miljööverdomstolen. Domslutet innebar ett upphävande 

av avvisningsbeslutet. Mark- och miljööverdomstolen motiverade domslutet med att 

det beslut som fattats av länsstyrelsen tveklöst utgör ett sådant beslut som omfattas av 

artikel 9.3 i Århuskonventionen och att det således enligt konventionen ska finnas 
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möjlighet att få till en prövning av beslutets förenlighet med svensk miljölagstiftning. 

I och med att målet berör en fråga som regleras i unionsrätten (artskyddet) finns det, 

utöver förpliktelsen enligt Århuskonventionen, en förpliktelse i den materiella EU-

rätten vars effektiva domstolsskydd, i enlighet med tidigare refererade målet C-

240/09, ska säkerställas. 

Även om man av dessa rättsfall skulle kunna dra den slutsatsen att kretsen av 

taleberättigade har öppnats upp återstår fortfarande problem. Det är inte talerätten 

som sådan som är det problematiska utan att miljöskyddsföreningarna saknar 

möjlighet att klaga då det i den absoluta majoriteten av avverkningsärenden inte fattas 

några beslut. Detta oavsett vilka värden som står på spel och oavsett om den 

förestående avverkningen kan komma att strida mot unionens miljölagstiftning. 

Denna ordning är oerhört anmärkningsvärd.  
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6. Skogsbrukets frivilliga åtaganden 

6.1. Inledning 

I det här avsnittet kommer vi att närmare gå in på vilka typer av frivilliga åtgärder 

som görs idag och deras funktioner. Uppräkningen är inte uttömmande. 

Skogsstyrelsen och industrin genomför även andra typer av åtgärder för att höja 

standarden på miljöhänsynen som utbildning och kampanjer, men jag har valt att ta 

upp de tre jag finner mest relevanta. 

6.2. Mjuka styrmedel 

Lagens miljöhänsyn är endast ett minimikrav. För att de skogspolitiska målen ska 

kunna nås krävs att skogsbruket tar ett stort eget frivilligt ansvar för avsättningar och 

allmän hänsyn. Uppmanandet att ta detta ansvar ska ske med hjälp av bland annat 

rådgivning, information och utbildning.
116

 De instrument som används för att nå dessa 

resultat och som Skogsstyrelsen har att arbeta med har kommit att refereras till som 

”mjuka” styrmedel.
117

  

6.2.1. Certifiering 

Som en del av de mjuka styrmedel som ska fungera som standardhöjande av 

miljöhänsynen i skogsbruket finns certifiering. De certifieringar som främst används i 

skogsbruket är Forest Stewardship (FSC), på initiativ av miljörörelserna och 

European Forest Certification Scheme (PEFC) som är ett initiativ från privata 

skogsägarföreningar i Europa. Tanken bakom certifieringarna är att de ska vara ett 

frivilligt åtagande som ska borga för ett uthålligare skogsbruk. Dessa har tagits fram i 

förhandling mellan miljöorganisationer och skogsnäringen. Drivkraften att certifiera 

sig (många skogsbrukare är idag dubbelcertifierade) ligger till stor del i att marknaden 

efterfrågar certifierade produkter och Skogsstyrelsen anger på sin hemsida att 

certifieringen ”… ger en garanti och trovärdighet vilket gynnar skogsägaren och 

skogsbruket.”
118

  

På den här punkten finns dock ett antal röda flaggor. Inledningsvis kan 

anmärkas att lagstiftaren har sett detta som ett styrmedel för att öka miljöhänsynen 
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trots att Skogsstyrelsen varken har någon del av kontrollen eller något att anmärka när 

det kommer till kravstandarder.
119

 Vidare har Naturskyddsföreningen i en 

nypublicerad rapport gått hårt åt dess faktiska funktion. Det man särskilt anmärker på 

är att flera skogsbolag begår upprepade regelbrott utan påföljder, att det tillåts 

kalhuggning i naturskogar med hotade och rödlistade arter och att det finns stora 

brister i systemet för externa klagomål. Rapporten innehåller även flertalet illustrerade 

fallstudier av skogar med mycket höga naturvärden och livsmiljöer för olika hotade 

arter som trots att skogsägarna varit medvetna om dess naturvärden blivit avverkade. 

Även skogar där hotade, starkt eller nära hotade arter påträffats har avverkats.
120

     

Flera miljöorganisationer har gått ur organisationen som följd av dess 

ineffektivitet. Bland andra kan nämnas Naturskyddsföreningen (2008 ur styrelsen och 

2010 ur organisationen), Fältbiologerna (2007), Jordens Vänner (2012) och 

föreningen Skydda Skogen valde att aldrig ansluta sig.
121

   

Det kan knappast vara en lyckad lösning att lagstiftaren förlitar sig på ett 

marknadsverktyg för att nå miljömålen. För att instrumentet ska fungera krävs att det 

är effektivt vilket kräver uppföljning, sanktioner etc. Effektiviteten kan dock starkt 

ifrågasättas. Även om det kan vara ett bra komplement, förutsatt att det fungerar som 

avsett, anser jag att det är orimligt att hänga upp måluppfyllelsen på ett instrument 

som Skogsstyrelsen varken har insyn i eller någon möjlighet att påverka.  

6.2.2. Frivilliga avsättningar 

Drivkraften bakom de frivilliga avsättningarna i skogen hänger i huvudsak ihop med 

miljöcertifieringen, antingen genom avtal med FSC eller med PEFC. För att få 

certifieras enligt FSC krävs att minst 5 procent av den produktiva skogsmarken, 

företrädelsevis nyckelbiotoper, avsätts.
122

 Det kan också ske utanför ramen av 

certifieringen. Skogsstyrelsens definition innebär att ägaren undantar ett område om 

minst 0,5 hektar sammanhängande produktionsskog, dock utan särskilda krav om 

höga naturvärden och utan ersättning till skogsägaren. Skog som har undantagits 

genom naturvårdsavtal eller skyddas genom områdesskydd får inte räknas, däremot 
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avsättningar som gjorts för att nå FSC eller PEFC:s villkor.
123

 Det finns inga krav på 

hur varaktiga avsättningarna ska vara. Skogsstyrelsen uppskattar att så mycket som 1 

112 000 hektar skogsmark är avsatt frivilligt.
124

 Dessa siffror är dock inte helt 

tillförlitliga och Naturvårdsverket har anfört att det finns en del osäkerhet kring 

siffrorna då de dels avser områden som överlappar med redan skyddade områden och 

det råder även oklarheter kring avgränsningarna och hur relevanta områdena är för 

den biologiska mångfalden.
125

  

             När det kommer till de frivilligt avsatta områdena gäller precis som för 

certifieringen, då områdena utgör en del av kraven för dessa, att det finns mycket liten 

insyn i hur de faktiskt fungerar. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har i sin 

gemensamma rapport om instrumenten för bevarandet av den biologiska mångfalden 

anfört att instrumentet inte kan användas fullt ut i det allmännas arbete med strategiskt 

urval för områdesskydd då transparensen i dokumentationen har brister beträffande 

bland annat avsättningarnas geografiska läge, varaktigheten och det biologiska 

innehållet.
126

 I princip alla de uppgifter som är relevanta för bevarandet av den 

biologiska mångfalden. Trots detta är de frivilliga avsättningarna något som 

lagstiftaren förlitar sig på som medel att nå miljömålen.   

6.2.3. Naturvårdsavtal 

Denna typ av naturskydd är närmast en blandning mellan en frivillig avsättning och 

ett formellt skydd. En skogssägare kan ingå avtal med antingen länsstyrelsen eller 

Skogsstyrelsen om att ett visst område under en viss tid, upp till 50 år, ska undantas 

och skyddas. I vissa fall innebär detta ett visst brukande, t.ex. genom nedtagande av 

vissa barrträd för att bibehålla en hög andel lövträd. Vid den här typen av avtal utgår 

vanligen en ersättning (men kan även göras utan ersättning) som ligger lägre än 

marknadsvärdet. Förutsättningarna för att ett område ska kunna bli aktuellt för ett 

naturvårdsavtal är att det inte redan är undantaget genom lagkrav, vidare ska marken 

antingen ha eller ha förutsättningarna för att utveckla höga naturvärden. Detta verktyg 

                                                 
123

 Forsberg, sidan 161, se även not 860 samma sida.  
124

 Skogsstyrelsen, meddelande 5, 2012, sidan 11. Siffrorna avser avsättningar nedan gränsen för 

fjällnära skog.  
125

 Naturvårdsverket, Sveriges arbete med bevarandet av biologisk mångfald utifrån bevarandemål för 

landmiljön i den strategiska planen för biologisk mångfald som antogs vid CBD:s partsmöte i Nagoya 

2010, sidan 29.   
126

 Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, Bevarande av biologisk mångfald – instrument och 

omfattning, sidan. 45. 



 45 

har visat sig vara ett billigare och enklare sätt att undanta vissa områden, som t.ex. 

värdefulla biotoper, än det formella skyddet.
127

   

             Detta är kanske ett av de mer användbara instrument som finns idag och det 

vinner framförallt på sin flexibilitet och status av ”något mittemellan”. Vinsterna är 

flera, dels finns det en tidsram angiven och dels blir insynen en helt annan då det 

regleras genom avtal. Ett avtal som, om det inte finns infört i fastighetsregistret, 

markägaren har skyldighet att göra förbehåll i nyttjanderätten för vid en eventuell 

överlåtelse av marken.
128

 Det bygger dock helt och hållet på att markägaren är villig 

att ingå ett sådant avtal och då ersättningen inte motsvarar marknadsvärdet är det inte 

realistiskt att tro att allt för stora områden kommer att kunna undantas med detta 

verktyg. Återigen blir frivilligheten en förutsättning.    
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7. Alternativa metoder 

7.1. Inledning 

I det följande kommer jag att pressentera mina förslag på alternativa styrmedel som 

skulle kunna användas för att förbättra möjligheten till ett effektivt skydd för den 

biologiska mångfalden genom att de skapar bättre förutsättningar för att driva igenom 

miljöhänsynsreglerna som de ser ut, eller skulle kunna se ut.   

Det har nyligen kunnat konstateras att endast 6 av 21 svenska län kommer att 

nå något av miljömålen 2020. I 15 av länen förutspås att inget av målen kommer 

mötas.
129

  

Det resonemang lagstiftaren fört under skogsvårdslagens utveckling, särskilt 

från 1993 framåt, har varit tydligt fokuserat på frihet och ansvar, men ansvardelen har 

visat sig otillräcklig. Det infördes aldrig någon tvingande hänsyn utan lagstiftaren 

ställde sitt hopp till olika typer av mjuka styrmedel och förlitade sig även på 

marknadsbaserade styrningar så som certifiering. I och med gemenskapsrätten 

skärptes kraven för miljöhänsyn och även om art- och habitatdirektivet införts i 

svensk rätt missade lagstiftaren att skapa en verkningsfull koppling till skogsbruket. 

Lagstiftaren hade även möjlighet i och med MB ikraftträdande att tydliggöra kraven 

på miljöhänsyn i skogsbruket, men lade istället kraft på att motivera varför lagen 

skulle bli kvar som sektorslagstiftning. Även om det är meningen att MB ska vara en 

minimireglering och gälla parallellt med skogsvårdslagen har realiteten blivit en 

annan. Som lagstiftningen ser ut idag leds vi att tro att den miljöhänsyn som ska gälla 

för skogsbruket är den som Skogsstyrelsen föreskriver med stöd av 30 § SvL.  

Både sanktion och tillsyn behöver fungera för att skapa ett effektivt 

miljöskydd, det ena är verkningslöst utan det andra och som kunnat konstateras 

saknas både och i dagens skogsbruk. Skogsvårdslagens hänsynsregler saknar 

sanktionsbestämmelser och tillsynen av AF är bitvis icke existerande.  

7.1.1. Sanktionsavgifter 

Ett alternativ som har förespråkats vid flera tillfällen, bland annat då skogsvårdslagen 

utvärderades 2006, är möjligheten att koppla brott mot hänsynsreglerna till ett system 

med sanktionsavgifter. Det har även efterlysts av myndigheter som Naturvårdsverket. 
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Systemet skulle kunna hämtas från vad som idag gäller för flera andra områden där 

det är nödvändigt att koppla sanktioner till olika former av miljörelaterade 

överträdelser. 

Enligt miljöbalken 30 kap 1 § 1 stycket kan en sanktionsavgift påföras den 

som påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig utan att 

tillstånd har getts eller anmälan har gjorts, åsidosätter villkor eller andra bestämmelser 

i ett tillstånd eller  åsidosätter andra bestämmelser i balken, föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EU-förordningar inom balkens 

tillämpningsområde. 

Samma lagrum, andra stycket, stadgar att avgiften kan variera mellan lägst 

1000 och högst 1000000 kronor. Det är myndigheten som påför avgiften, men 

beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen, MB 30 kap. 7 §. Tanken är att 

det ska vara ett strikt ansvar och graden av uppsåt eller oaktsamhet är inte relevant.
130

 

Syftet med sanktionsavgifter på det miljörättsliga området är att de ska bidra 

till att hålla en hög standard i verksamheter som är miljöpåverkande och till att ge 

miljöreglerna ett effektivt genomslag.
131

 En tillsynsmyndighet ska kunna besluta om 

att ålägga sanktionsavgift för den händelsen någon t.ex. påbörjar en anmälningspliktig 

verksamhet utan föregående anmälan eller inte följer givna tillstånd eller särskilda 

villkor. Syftet och kriterierna passar bra in i skogsbruket och en möjlighet skulle 

kunna vara att låta systemet omfatta såväl utebliven avverkningsanmälan som 

bristande hänsyn. 

Ett problem med det förslaget är att det skulle kunna skapa en osäkerhet hos 

skogsbrukarna om hur och när tillräcklig miljöhänsyn har tagits. Lagstiftaren har 

påpekat att olika hänsyn krävs vid olika typer av avverkningar beroende på hur det 

aktuella området ser ut. Om det inte finns fasta punkter att hålla sig till riskerar ett 

system med sanktionsavgifter att bli godtyckligt. Skogsstyrelsen har redan idag 

problem med, vad de bedömer som, vissa inkonsekvenser i bedömandet av tagen 

miljöhänsyn.
132

 

En lösning på den problematiken skulle kunna göras genom att man laborerar 

med olika typer av fasta hänsyn som är ovillkorliga för alla typer av avverkningar 
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alternativt att man har olika fasta hänsyn som måste tas i olika typer av marker eller 

för vissa skogstyper. Möjligheten att göra detta ska vidare utvecklas nedan.  

Att sanktionsavgifter skulle kunna användas som påföljd för utebliven 

avverkningsanmälan borde inte möta något hinder. Det är väl förenligt med 

sanktionsavgifternas syfte och en i sammanhanget lämplig sanktion. I och med det 

stora antal uteblivna avverkningsanmälningar som aldrig leder till åtal skulle det 

också innebära en klar förbättring för genomdrivandet av miljöhänsynen. Vidare kan 

det inte sägas råda några oklarheter om en avverkning ska anmälas eller inte, exakta 

och objektiva kriterier föreligger. Det är även lagtekniskt enkelt genomfört. 

7.1.2. Fasta hänsyn 

I samband med Miljömålsberedningens arbete med framtagande av en långsiktigt 

hållbar markanvändning har en tillsatt expertgrupp (bestående av representanter från 

bland annat Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Svenskt Näringsliv) ingivit ett 

utlåtande. Gruppens förslag går ut på att reglerna för hänsyn i skogsbruket bör samlas 

och förtydligas. Den miljöhänsyn som anges i föreskrifterna till 30 § SvL borde även, 

enligt gruppen, föras över i en ny skogsvårdsförordning. Deras förslag om ändringar 

innebär bland annat:  

- Förbud mot att vidta skogsbruksåtgärder i hänsynskrävande biotoper annat än 

vårdande  

- Krav på kvarlämnande av träd om minst 10 stycken per hektar vid avverkning 

och skyddszoner om 15 meter mot sjöar och vattendrag 

- Införande om samrådsplikt om markägaren inte anser sig kunna tillmötesgå 

uppställda hänsynskrav utan att markanvändningen avsevärt försvåras och inte 

är villig att ta hänsyn utöver intrångsbegränsningen m.m.  

Men kanske framförallt: införande av straffbestämmelser vid uppsåtligt eller oaktsamt 

överträdande av vissa bestämmelser.
133

  

Expertgruppen framhåller problematiken med att det nuvarande regelsystemet 

”inte alltid” tillåter att man beivrar brott mot hänsynsbestämmelserna för de fall en 

markägare väljer att ta liten eller ingen hänsyn. För möjlighet till sanktion krävs dock 

tydligare lagkrav. Idag regleras kraven endast i myndighetsföreskrifter istället för 

genom lag eller förordning, något gruppen anser bör åtgärdas.
134
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Expertgruppen konstaterar dock att ett förbud mot avverkning av biotoper inte 

får innebära att markanvändningen avsevärt försvåras, detsamma ska gälla kraven om 

skyddszoner mot vatten och kvarlämnande av träd, etc.
135

 Detta innebär att 

hänsynskraven aldrig kan ställas så höga att de överstiga intrångsbegränsningen. De 

föreslagna ändringarna skulle dock innebära en förbättring. Särskilt beträffande 

förtydligande om vilka regler som gäller.  

Med den nuvarande konstruktionen saknar Skogsstyrelsen möjlighet att 

anmäla brister i hänsyn efter att en avverkning skett. Har myndigheten inte meddelat 

något föreläggande är det inte ett sanktionerat brott att bryta mot hänsynen. 

Expertgruppens förslag skulle innebära en möjlighet för Skogsstyrelsen att 

”åtminstone anmäla uppenbara brister i miljöhänsynen till polismyndigheten” även 

efter en avverkning.
136

 Påföljden för det skulle i så fall vara böter vilket dock skulle 

innebära att Skogsstyrelsen även i dessa fall kommer få förlita sig på att ett 

överträdelseärende beträffande hänsyn leder till åtal. Detta trots att en del av den 

nuvarande problematiken när det kommer till oanmälda avverkningar ligger i att så få 

fall leder till åtal och fällande dom. En bättre lösning skulle kunna vara att 

överträdelserna förenades med möjligheten att ta ut en sanktionsavgift. Detta har 

också varit uppe på förslag upprepade gånger men avfärdats. Anledningen till det har 

varit att det anses osäkert vad hänsyn innebär. För en fastighet kan det vara 

nödvändigt att lämna större hänsyn än vad som är angivet och på en annan mindre 

beroende på hur fastigheten ser ut.
137

  

Frågan om absoluta hänsyn i skogsbruket har lyfts tidigare. Jan Darpö anförde 

i en arbetsrapport från Sveriges lantbruksuniversitet redan för 20 år sedan att vissa 

regler om hänsyn i skogsmark bör vara absoluta i den meningen att de överhuvudtaget 

inte kan innebära en rätt till intrångsersättning. Han pekade på svårigheterna med att 

tillämpa hänsynsregler som begränsas av att de inte får avsevärt försvåra 

markanvändningen.
138

  

Naturvårdsverkets förslag om fasta hänsyn är betydligt mer långtgående än de 

av expertgruppen framtagna samt tydligare inriktade på att komma åt problematiken 

med utarmandet av den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket menar att en 

lämplig lösning borde vara att införa tvingande regler inriktade mot att exempelvis 
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förbjuda vissa typer av åtgärder under vissa tider, som avverkningsförbud i vissa 

skogstyper under en hotad fågels häckningsperiod och skydd för vissa arters boträd 

samt de närmast kringstående träden. m.m.
139

  

7.1.3. Ersättning 

Med den typen av fasta hänsyn som redogjorts för i förslagen ovan riskerar man att 

hänsynen ofta kan komma att ”slå i taket” beträffande intrångsbegränsningen. Det är 

egentligen inte möjligt att skapa ett meningsfullt skydd för den biologiska mångfalden 

beaktat intrångsbegränsningen. För ett fullgott skydd skulle den behövas ta bort. 

Enligt den tidigare nämnda expertgruppen är ett sådant resonemang inte möjligt utan 

att ”innebörden av den grundlagsstadgade kvalifikationsgränsen för rätt till ersättning 

vid avsevärt försvårande av pågående markanvändning måste ändras”.
140

 Jag anser 

dock att det angeläget att omdefiniera dess innebörd i relation till EU-rättens krav och 

den vetenskapliga verklighet vi lever i idag.  

Det är inte heller så självklart att ersättning ska utgå för den typ av hänsyn 

som behandlas i detta arbete. Det går att argumentera för att det är sådan hänsyn som 

ingår i ”spelets regler”. Att avverka i strid mot artskyddsförordningen borde inte vara 

att betrakta som laglig markanvändning.  Att markanvändningen är laglig är ett 

ovillkorligt krav för att den ska kunna anses vara ”pågående”.
141

 Vidare är en 

markanvändning som strider mot hänsynsreglerna i 2:a kapitlet MB inte att anse som 

laglig och kan inte grunda rätt till ersättning.
142

  

Är det staten som ska ansvara för att köpa in skog och på så vis skydda den biologiska 

mångfalden eller borde det kanske snarare vara en naturlig del av alla skogsbrukares 

ansvar? Ett villkor för att bruka skogen, lika självklart och förknippat med sanktioner 

som brister i bokföringen i räkenskaperna för ett företag? Vid miljöbalkens tillkomst 

berördes denna fråga delvis. Det konstaterades i propositionen att riksdagen betonat 

vikten av att hitta ett system för en lämplig fördelning av ansvaret för bevarandet av 

bl.a. skyddsvärda områden mellan samhället och den enskilde. Riksdagen hade även 

anfört att ökade kunskaper visat att ansvaret för den biologiska mångfalden inte kan 

begränsas till statens ekonomiska förutsättningar i form av intrångs- och 

inlösningsersättning.  Riksdagen uttalade även att en princip borde utformas parallellt 
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med principen om polluters pay (Polluters Pays Principle, PPP) med innebörden att 

förvaltandet av både natur och biologisk mångfald blir ett normalt inslag i 

verksamheter. I propositionen avvisas dock en sådan princip med hänvisning till att 

det kan bli problematiskt i och med att ersättning vid rådighetsinskränkning regleras i 

grundlagen, men det anförs också att bevarandet av biologisk mångfald är ett ansvar 

som ligger på alla och att ekonomiska ansvaret bör delas av alla.
143

 Senare tids 

lagutveckling har istället gått mot ett förstärkt ägandeskydd och naturvården har 

kommit att bli betydligt dyrare. Tidigare fanns ett toleransavdrag innebärande att 

kostnad upp till toleranströskeln räknades av den ersättning som utgick vid ett 

avsevärt försvårande. 2009 ändrades lagen på så vis att detta togs bort och en 

markägare som hamnar över gränsen får full ersättning. 2010 genomfördes ytterligare 

ändringar i expropriationslagen innebärande att en markägare numera får ersättning 

motsvarande 125 % av marknadsvärdet.
144

 Som nämnts ovan menar jag dock att det 

går att laborera med tanken om att vissa fasta hänsyn är ovillkorliga och att 

intrångsersättning för dessa i princip inte ska utgå.  

Ett införlivande med miljöbalken skulle kunna få den effekten att ett antal 

skogsbruksåtgärder, som idag betraktas som lagliga, skulle komma att ses som en 

olaglig markanvändning. Ett annat sätt att se på det är att det kan krävas en större grad 

av hänsynstagande till miljön för att en avverkning ska anses laglig. Det är möjligt att 

vi idag går mot en ändrad definition av vad som utgör ett acceptabelt 

miljöhänsynstagande i och med vetenskapliga landvinningar och skärpt 

miljölagstiftning, inte minst för artskyddet.  

7.1.4. Att införliva hänsynsreglerna i miljöbalken 

Vi kan inledningsvis konstatera att som AHD är implementerat idag skulle det vara en 

omöjlighet att bedriva skogsbruk på områden där det finns risk att djur så som björn, 

utter, järv eller fladdermus får sina fortplantningsområden eller viloplatser skadade. 

Detta oavsett om störningen skulle ske avsiktligen eller inte. Då ingen egentlig tillsyn 

över detta tycks ske är detta inte ett praktiskt problem för skogsindustrin idag, men en 

bister verklighet för lagstiftaren återstår: Ett systematiskt brytande mot EU-rätten och 

att miljömålen inte nås. Meningen är dock att artskyddet även ska gälla i skogsbruket 

och att artskyddsförordningen inkorporeras med skogsvårdslagen. Ingen tycks dock 
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ha rett ut hur den inbördes relationen ska se ut eller hur artskyddet faktiskt ska 

tillämpas i skogen idag beaktat att de många motstridiga uppgifter som redovisats 

ovan. Enligt Kommissionen är det en förutsättning att uppnå en gynnsam 

bevarandestatus att habitatdirektivet genomförs fullt ut.
145

 Sverige har implementerat 

habitatdirektivet, men inte låtit det få effekt i skogsbruket. En av lagstiftarens 

angelägnaste uppgifter är av den anledningen att reda ut och förtydliga kopplingen 

mellan de respektive lagarna. Vidare måste frågan om tillsyn utredas.  

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam miljö. Enligt lagstiftaren bygger en 

sådan utveckling på insikten om att det måste finnas ett tagande och givande som står 

i proportion till varandra i naturen. Med rätten att bruka kommer också skyldigheten 

att förvalta. Balken ska tillämpas så att, bland annat, den biologiska mångfalden 

bevaras och värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Den var även 

menad att förbättra förutsättningarna för att kunna använda lagstiftningen som ett 

instrument för att nå de av riksdagen fastslagna miljömålen.
146

 Mot den bakgrunden 

kan det på goda grunder ifrågasättas varför skogsbruket överhuvudtaget särreglerades 

till en början.  

Problematiken ligger kanske framförallt i att skogsvårdslagen bara till hälften 

är en miljölag. Andra hälften kan sägas vara en ”produktionslag” och kanske bör den 

som sådan inte föras in i miljöbalken. Om emellertid hänsynsreglerna införlivades i 

miljöbalken finns ett flertal punkter som skulle förbättras. Det skulle bli tydligt att 

balkens förutsättningar är styrande för vilken hänsyn det allmänna kan föreskriva 

skogsbruket.  Kopplingen till art- och habitatdirektivet skulle också bli tydligare. De 

flesta av EU:s direktiv som är inriktade på miljöfrågor finns införda i miljöbalken. 

Det borde vara eftersträvansvärt att det blir en tydligare koppling mellan skogen och 

samtliga bestämmelser som kan vara av betydelse. En sådan ordning skulle kunna få 

den effekten att mer uppenbart miljöovänliga planerade avverkningar varken skulle 

kunna genomföras eller utgöra grund för ersättning då miljöbalken ställer striktare 

krav på vad som får anses vara en laglig användning av mark. Det är både rimligt och 

i överensstämmande med balkens syfte att hänsynsreglerna i 2 kapitlet får avgörande 

betydelse även för skogsbruket.  
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Åtgärden kan anses vara långtgående, men man måste beakta att situationen är 

extrem. Trots att Sverige är ett på många sätt rikt land som går i förtruppen på många 

områden så lever vårt skogsbruk inte upp till lagens lågt ställda krav i en mer än 

tredjedel av fallen (37 %). Förlusten av den biologiska mångfalden är ett stort 

problem, men trots det har lagstiftaren inte infört något meningsfullt skydd för arterna 

i skogsbruket. Skogsbruket är ett område med absolut avgörande betydelse för att vi 

ska kunna leva upp till våra åtaganden och ha en chans att stävja den oroväckande 

utveckling för artskyddet som vi ser idag. Ansvaret läggs på en myndighet som saknar 

förutsättningar att driva igenom hänsynen och det finns inte ens direkta 

straffsanktioner mot den som bryter mot den lilla hänsyn som påbjuds. Det har gång 

efter annan konstaterats att lagkonstruktionen idag innebär att det som är förbjudet för 

var och en är fullt möjligt i avverkningens namn.  

Oavsett vilken lagteknisk lösning som väljs, är skogsvårdslagen i stort behov 

av översyn. Det minsta som kan göras är att kopplingen mellan de respektive 

regelverken reds ut och förtydligas.  

7.1.5. Tillsyn och samrådsområden 

Beträffande tillsynsområdet kan det knappast ifrågasättas att rådande ordning är allt 

för ineffektiv för att på något vis utgöra ett verkningsfullt skydd för den biologiska 

mångfalden. Relationen Skogsstyrelsen – länsstyrelsen fungerar dåligt i praktiken och 

uppdelningen är ologiskt. I och med att det inte finns någon tillräcklig fungerande 

samordning mellan myndigheterna skapas ett oundvikligt glapp mellan skogsbruket 

och artskyddet. För ett effektivt genomdrivande krävs tillsyn och sanktioner. 

Sanktionsdelen har vi diskuterat, men även tillsynen bör uppmärksammas. 

Om meningen är att AF ska gälla även i skogsbruket måste det antingen finnas 

ett system för länsstyrelsen att få vetskap om och kunna agera inför förestående 

avverkningar alternativt får tillsynsansvaret övergå på Skogsstyrelsen.  

Tillsynsinstrumentet är starkt knutet till att olika åtgärder i skogen kommer till 

den myndighetens kännedom. Tillsynsbestämmelserna knyter på så vis an till 

bestämmelserna om samråd. Det är Skogsstyrelsen som ska se till att SvL efterlevs i 

skogsbruket. De är dessutom tillsynsmyndighet för skogsbruksåtgärder och därför den 

myndighet till vilken samråd anmäls. Som tidigare konstaterats anses 

samrådsskyldigheten uppfylld i och med att avverkningsanmälan lämnas in. Att 

tillsynen delvis skulle ligga på lässtyrelsen i det här läget är inte ändamålsenligt. Det 
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är ett rimligt antagande att den myndighet som tar emot samrådsanmälan också är den 

myndighet som lämpligast bör avgöra åtgärdens regelförenlighet och kunna ställa de 

krav som behövs. 

En verkningsfull metod för att förbättra hänsynstagandet skulle vara, utöver att 

lägga över tillsynsansvaret på Skogsstyrelsen, att införa ett system med utökad 

samrådsplikt samt förena ärandena med beslut. Jag anser inte att det är realistiskt att 

begära att samtliga avverkningsanmälningar ska vara förenade med samrådsplikt, men 

det borde finnas möjlighet att utöka antalet samt att bättre samköra dem med kända 

hänsynskrävande områden. Den tidigare nämnda expertgruppens förslag om 

samrådsplikt för det fall att en markägare anser att han eller hon inte kan tillmötesgå 

uppställda hänsynskrav utan att markanvändningen avsevärt försvåras bör kunna 

utvecklas och eventuellt utvidgas.  

Områden som är särskilt känsliga eller innehåller arter som är särskilt 

skyddsvärda skulle kunna utgöra ”samrådsområden”. Det skulle innebära en utökad 

skyldighet för markägaren att vid åtgärder inom områden som kan komma att 

avsevärt påverka naturmiljön (exempelvis genom avverkningar) samråda med 

Skogsstyrelsen. I dessa ärenden skulle Skogsstyrelsen dessutom ha en skyldighet att 

fatta skriftliga beslut. Här skulle hänsynsregler som Naturvårdsverket föreslagit för 

artskyddet kunna få genomslag. Om så myndigheten meddelar ett förbud eller 

föreskriver särskild hänsyn med hänvisning till AF skulle en markanvändning i strid 

med detta inte anses som laglig och heller inte grunda rätt till ersättning. Oavsett hur 

man gör med ersättning blir det möjligt för Skogsstyrelsen att ställa helt andra 

hänsynskrav än idag.   

En konstruktion med särskilt utsedda samrådsområden som ska avslutas med 

beslut skulle kunna räcka en lång väg för att bättre fånga upp områden där en större 

hänsyn än den föreskriven genom SvL behövs. Det öppnar också för ökad transparens 

i skogsbruket på så vis att fler aktörer får möjlighet att granska och eventuellt 

överklaga åtgärder som riskerar att hota särskilt skyddsvärda områden eller arter.  

Det är av rättsskärhetsskäl även helt avgörande att systemet för överklagande 

öppnas upp. Det limbo som idag uppstår vid en avverkningsanmälan är ohållbart. Det 

står i strid med våra internationella överenskommelser, inte minst Århuskonventionen 

vilken kräver effektiva rättsmedel för den allmänhet som är berörd i ett ärende som 

kan ha betydande påverkan på miljön.  
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8. Avslutande ord 

Det är idag svårt att hitta någon som inte håller med om att förlusten av den 

biologiska mångfalden är ett miljöproblem som måste stoppas.  

Svaret ligger knappast i att förbjuda avverkning i större områden utan i 

strängare miljöhänsyn. Samtidigt måste skogsägaren kunna ha ett ekonomiskt utbyte 

av sin skog och känna sig trygg i vilka regler som gäller. Om man bara ser till 

siffrorna (andel skogsmark som är skyddad respektive oskyddad) blir det tydligt att 

lösningen för ett hållbart skydd inte finns i formellt skydd utan i ett system där 

miljöhänsynen är ovillkorlig och tas i alla delar av skogsbruket.  

För att bevara biologisk mångfald långsiktigt måste lagstiftaren skapa 

lagar/styrinstrument som inte bara siktar till att tillvarata vissa områden utan som ser 

till att höja kvalitén på miljöhänsynen i alla delar av skogen. Lösningen ligger i att 

skapa en modell för ett långsiktigt hållbart brukande av skogen genom att 

miljöhänsynen tillåts styra i alla dessa delar. Att detta sker i produktionsskogen är 

antagligen ett av de viktigaste mål som lagstiftaren kan sätta för sig själv. Och kanske 

ett av de svåraste.  

Sammantaget kan konstateras att flertalet åtgärder måste göras. 

Hänsynsreglerna behöver konkretiseras och kopplas till sanktioner. Kopplingen 

mellan skogsbruket och de krav som kan ställas med stöd av MB och AF måste 

förtydligas. Vidare är det avgörande att tillsynen förbättras och att systemet öppnas 

ytterligare för andra än Skogsstyrelsen och markägaren att påverka vad som sker med 

den biologiska mångfalden i Sverige.  

Jag tror att skogsvårdslagen är en del av ett rättsområde som kommer att 

förändras och att vi går mot en tid av striktare regler för miljöhänsyn. Om regeringen 

vill nå de målsättningar som finns på området är det oundvikligt. Skogsbruket har 

jobbat med miljöhänsyn under parollen ”frihet under ansvar” i snart 20 år och det 

finns fortfarande alltför många brister för att det ska kunna fortgå oförändrat. Den 

absolut viktigaste åtgärden är att koppla brott mot hänsynsreglerna direkt till 

sanktioner och inte fortsätta med den modell av idag som endast innebär ett indirekt 

hot om straff. Lagen är idag uddlös och innebär ett alltför svagt miljöskydd. Miljön 

som ett likställt mål med produktionen i skogsbruket har inte drivits igenom. Även 

om reformen signalerade en stor omställning när det kom 1993 har den visat sig 

otillräcklig. Det krävs bättre styrinstrument utöver lagstiftningen samt bättre statlig 
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kontroll, sektorsövergripande samordning och att staten vill och vågar ge sina 

myndigheter tydligare uppdrag på miljöområdet.  

Det kan inte som politiker vara lätt att fatta beslut som skulle kunna komma 

att påverka lönsamheten i en så viktig näring som skogsbruket och i längden riskera 

att påverka sysselsättningen. Det är också svårt att tala om för ”folket” att de måste 

ändra beteenden (köra mindre bil, flyga mindre, närodla mer etc.) för att vi ska uppnå 

en hållbar utveckling.  

Det pågående arbete som sker i Miljömålsberedningen är en indikation om att 

lagstiftningen kan komma att ändras. Det blir ett val som måste göras. Ska vi se till att 

bevara naturresurserna långsiktigt för kommande generationer eller till den generation 

som är här och nu? Frågan blir också om det kanske inte är nödvändigt att vidta 

åtgärder redan för den existerande generationens skull om vi beaktar de kännbara 

effekter som redan nu kryper på oss i form av klimatförändringarna. Att överge 

modellen med frihet under ansvar kommer inte att vara populärt. Jag tror emellertid 

att det är oundvikligt.  
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http://www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Biologisk-mangfald/Artskydd/Fridlysning-/
https://www.skogsstyrelsen.se/sv/Aga-och-bruka/Mina-sidor1/Systemsidor/Hjalpsidor/Mina-sidor/Natur--och-kulturmiljohansyn-/Skogliga-impediment/
https://www.skogsstyrelsen.se/sv/Aga-och-bruka/Mina-sidor1/Systemsidor/Hjalpsidor/Mina-sidor/Natur--och-kulturmiljohansyn-/Skogliga-impediment/
https://www.skogsstyrelsen.se/sv/Aga-och-bruka/Mina-sidor1/Systemsidor/Hjalpsidor/Mina-sidor/Natur--och-kulturmiljohansyn-/Skogliga-impediment/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Aga-skog/Hansyn-till-miljon/Certifieringar/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Aga-skog/Hansyn-till-miljon/Certifieringar/
http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/f_jonkopings_lan/Visingsborgs_kungsgard.html
http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/f_jonkopings_lan/Visingsborgs_kungsgard.html
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