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I 
 

Abstrakt 
 

Nedskrivna regler om skogsvård har funnits sedan 1200-talet. I mitten av 1800-talet, 
när sågverken tillkom, ökade avverkningstakten i Sverige avsevärt. Tidigare hade 
avverkning av skog främst genomförts för husbehov. Den första moderna 
skogsvårdslagen infördes 1903 och har kommit att genomgå ett flertal ändringar. 
Dagens skogsvårdslag gäller sedan 1979 men genomgick viktiga ändringar 1993. 
Regler om naturvårdshänsyn infördes i 1948 års skogsvårdslag, som främst inriktades 
mot exploatering, tillägget kom 1975 och gavs ingen direkt uppmärksamhet. Genom 
1979 års skogsvårdslag inarbetades hänsynen till naturen genom 1 § och förändrade 
skogsbruket och synen på de djur- och växtarter som lever i skogen. Genom 1993 års 
revision har skogsvårdslagen två likställda mål; ett produktionsmål och ett miljömål. 
Målen skall likställas, vilket inte alltid är en lätt uppgift.  



II 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning     1 

1.1 Bakgrund     2 

2. Syfte      4 

2.1 Avgränsning     4 

2.2 Metod      4 

3. Skogsvårdslagar – en historisk tillbakablick   5 

3.1 Utvecklingen till den första skogsvårdslagen   6 

3.2 Skogsvårdslagen 1903      7 

3.3 Skogsvårdslagen 1923     9 

3.4 Skogsvårdslagen 1948     9 

4. Skogsvårdslagen idag    11 

4.1 Skogsvårdslagen 1979     11 

4.2 Gällande Skogsvårdslag    12 

5. Skogsvårdslagen och miljöbalken   17 

5.1 De allmänna hänsynsreglerna    17 

5.2 Naturskydd     19 

6. Internationell rätt     21 

6.1 Natura 2000     21 

6.2 Fågeldirektivet     22 

6.3 Art- och habitatdirektivet    23 

7. Naturvårdshänsynen i skogsvårdslagen    24 

7.1 Naturvårdshänsynen i 1979 års skogsvårdslag   24 

7.1 Skogsvårdslagens mål och förvaltning    25 

7.2 Regler om ersättning     26 

8. Analys av skogsvårdslagen    29 

8.1 Avverkningshotat område i Kvikkjokk   29 

8.2 Avverkning i strid med lagen    31 

8.3 Botniabanan      32 

9. Diskussion     33 

Källförteckning     36 

 



1 
 

1. Inledning 

Planeten jorden är ungefär fyra miljarder år gammal, lika länge som jorden har 
funnits, har det även funnits miljöförändringar. Människan har funnits i ungefär fyra 
miljoner år och har under sin existens förändrat sin omgivning. Jorden har genomgått 
många förändringar som inte beror på människan, b.la. geologiska och astronomiska 
förändringar har ställt till med omfattande miljöförändringar. Det talas idag om 
miljöförändringar som förändrar vår planet, till stora delar negativt, detta beror till 
främst på utvecklingen under det gångna seklet. Jordens miljöförändringar är en av de 
få i sin historia där förändringarna sker i en sådan omfattande skala och 
hastighet.11900-talet präglades av en häftig acceleration i många hänseenden som 
medförde ekologiska förändringar. Människan har under en lång period utvunnit 
malmer, huggit ner träd, odlat grödor och jagat djur, inget av detta är nytt. Vad som 
var nytt för 1900-talet var att takten för att avverka skog, jaga djur och utvinna 
malmer ökade dramatiskt.2 

Jag skall med denna uppsats, behandla området för skog, dess lagstiftning och 
historia.  Skogen är en viktig del av vår jord, kanske än viktigare än vad många av oss 
tror. Sverige har sedan urminnes tider och är fortfarande idag, rik på skogstillgångar. 
Sedan sågverkens tillkomst och framförallt mekaniseringen inom skogsindustrin, 
började avverkningen accelerera. Resultatet blev att stora skogsområden hastigt 
försvann, utan regler för tillvägagångssättet vid avverkning, eller vart avverkning fick 
genomföras. Kraven på återplantering fanns, men följdes inte. Det var vid sekelskiftet 
1900 som insikten om skogens dåliga bestånd nått sin kritiska punkt. 

1903 kom den första moderna skogsvårdslagstiftningen i Sverige. Lagen 
kännetecknar framförallt en brytpunkt mellan 1800-talets exploatering av virke och 
1900-talets virkesproducerande skogsbruk. Lagen har kommit att ändras ett flertal 
gånger under det gångna seklet och dagens gällande skogsvårdslag är från 1979 men 
genomgick viktiga ändringar 1993. 

I dagens moderna Sverige har människan kommit till insikt om naturens värde. 
Insikten har vuxit fram successivt inom alla områden på vår planet. Tyvärr är den 
främsta orsaken antropogen påverkan. Många arter har utrotats och skyddas av olika 
lagstiftningar världen över för sin fortsatta levnad och förhoppningsvis framtida 
utveckling.  

Min viktigaste ståndpunkt i uppsatsen handlar om värdet av djur och natur. Jag vill 
genom författandet av denna uppsats visa att genom avverkningen och girigheten 
efter en ökad inkomst under 1800-talets mitt fram till 1979 har resulterat i att Sveriges 
skogar har förändrats och många hem har försvunnit för djur och växter. I syfte att 
motverka detta finns nu en lagstiftning vars delsyfte är att skydda djur och natur. Icke 
att förglömma är att skogsavverkning gynnar den svenska ekonomin, dock är det 
viktigt i dagens miljömedvetna värld att det finns en lagstiftning som reglerar 
balansen mellan bevarande och brukande.       

 

                                                 
1 Mcneill, JR, 2003, s. 23 
2 Mcneill, s. 24 
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1.1 Bakgrund  

I uppsatsen kommer enbart Sveriges skogar behandlas. Jag vill därför kort beskriva 
vad som skett i andra länder gällande skogliga åtgärder. Syftet är att ge perspektiv 
och påvisa vilka konsekvenser olika åtgärder ger.  

Skogarna på vår planet genomled ett svårt sekel under 1900-talet, de största 
förändringarna skedde i tropikerna och i de nordliga områdena. Jordens sammanlagda 
skogsbevuxna yta har minskat med 15-45 %, i Afrika och i delar av Asien återstår 
endast en tredjedel av de skogar som fanns för 10 000 år sedan.3 Efter 1900-talets slut 
återstod stora partier skog på enbart tre platser på jorden; Amazonflodens och 
Orinocos bäcken i Sydamerika, ett bälte över Nordamerika och tvärs över norra 
Euroasien. Av den monumentala avskogning som genomfördes, skedde hälften under 
1900-talet. I tropikerna skedde hälften av seklets avskogning mellan 1960-1999. 
Syftet med avskogning är att bruka virket eller marken.4 

År 1500 var de Amerikanska kontinenternas kustområden belagda med väldiga 
skogar. Nybyggare från Europa genomförde långvariga ingrepp mot detta och högg 
ner skogen. Hälften av dessa skogar försvann mellan 1607 och 1920, då 
konsumtionen av trävaror sjönk och skogsytan stabiliserades. Efter 1935 ersatte järn, 
stål och plast träet vilket gjorde att användningen av ved sjönk.5 

I Brasilien täckte skogen en miljon kvadratkilometer fram till år 1850, därefter 
började invånarna odla kaffe, då brasilianarna ansåg att skogsmark var den bästa 
odlingsmarken för kaffe. De tekniska och sociala förändringarna som hejdade 
skogsskövlingen i Nordamerika inträffade aldrig i Brasilien. Regeringen i landet 
beslutade att öppna Amazonas för kolonisering på 1960-talet. Mellan 1960 och 1997 
blev en tiondel av världens största regnskog med hemvist för den botaniska mångfald 
som levde där, till betesmark eller åkermark.6  

Japans skogsbestånd varierade med de ekonomiska och politiska förändringar som 
skedde i landet, skövlingen av skog hade hejdats av omsorgsfull skogsvård mellan 
1780 och 1860. I slutet av 1800-talet upphörde detta tänkande och år 1900 återstod i 
princip ingen gammal skog, förutom på en glest befolkad ö i norra Japan. Den 
resterande skogen fick ge vika på 1930-talet för de krav från det militära, samt bristen 
på bränsle som kriget medförde. År 1945 var jakten på timmer stor då ett 
sönderbombat Japan skulle återuppbyggas. Dock vände detta år 1950 då Japan gick 
från träkol och ved till fossila bränslen. Dessutom började man importera timmer i 
stor omfattning och Japan blev världens största importör av virke och massaved.7 

Indonesien låg delvis under nederländskt styre från 1610 till 1949 och delar av dess 
övärld täcktes av tropiska regnskogar. Den största avskogningen i detta land ägde rum 
efter 1965.8 Indonesien blev i motsats till Japan världens störta exportör av tropiska 
träslag. Avverkningen fortskred och år 1982 exporterade Indonesien mer plywood än 

                                                 
3 Mcneill, s. 257 
4 Mcneill, s. 258 
5 Mcneill, s. 259 
6 Mcneill, s. 262 
7 Mcneill, s. 263 
8 Mcneill, s. 263 
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något annat land i världen, det var knappt aldrig tal om nyplantering av skogen som 
skövlats, vilket medförde att år 1990 hade en tredjedel av landets skogar försvunnit. 
FN:s konferens om miljö och utveckling utfärdade en icke-bindande resolution år 
1992 om förbud mot att avverka tropiska regnskogar efter år 2000.9 

De tropiska regnskogarna täckte en gång 1,5 miljard hektar, huvudsakligen i 
Latinamerika, Väst- och Centralamerika, samt södra och sydöstra Asien. I princip 
hela denna skövling, en yta stor som Indien, ägde rum mellan 1960 och 1990. Den 
främsta bidragande orsaken är en ökad befolkningsmängd som krävde bostäder, 
åkermark, betesmark och timmer att tjäna sitt uppehälle på10. Det utfärdades larm om 
att viktiga ekosystemen gick förlorade, samt att skogsskövlingen bidrog till 
ackumuleringen av växthusgaser. Detta väckte stor uppmärksamhet år 1980, trots 
detta var den politiska makten och de som hade fördel av skogsskövlingen för stor.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Mcneill, s. 265 
10 Mcneill, s. 265 
11 Mcneill, s. 266 
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2.  Syfte 

Uppsatsens primära syfte är att studera skogsvårdslagens utveckling fram till idag. I 
uppsatsen kommer studeras vilka regler i miljöbalken och direktiv från EU som har 
betydelse för skogsbruket.  

Uppsatsens sekundära syfte är att kartlägga regler av naturvårdskaraktär genom 
skogsvårdslagens utveckling, betoning kommer att ges gällande skogsvårdslag. 

De frågeställningar jag skall besvara genom uppsatsen är: 

• Hur långt tillbaka i tiden har det funnits regler om skogsvård? 
• Vad är/har varit det grundläggande syftet med lagarna? 
• Hur ser skogsvårdslagen ut idag? 
• Hur har naturvårdshänsynen kommit till uttryck i lagstiftningen ur ett historiskt    

perspektiv och hur ser lagstiftningen angående naturvårdshänsyn ut idag? 
• Hur efterlevs reglerna i praktiken? 

2.1 Avgränsning 

Jag har genom författandet av uppsatsen använt mig av en klassisk juridisk metod. I 
uppsatsen studeras den Svenska regleringen kring skogsvårdslagen samt tillhörande 
författningar. I uppsatsen studeras översiktligt den EU-rättsliga regleringen kring 
skogsvård eftersom de har ett samband med den svenska regleringen. Internationell 
reglering kommer att behandlas, men inte ges något större utrymme i uppsatsen. 

2.2 Metod 

Jag har genomfört en kartläggning i syfte att identifiera de rättskällor som har varit av 
betydelse för min uppsats. Jag har därmed studerat lagtext och förarbeten i syfte att 
kartlägga skogsvårdslagens historia. Jag har till min hjälp använt mig av Norstedts 
Juridik genom Luleå Tekniska Universitets biblioteksdatabas i syfte att studera 
förarbeten. Jag har använt mig av Internet och olika sökmotorer i syfte att söka efter 
historiska fakta samt olika händelser i praktiken. 
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3. Skogsvårdslagar – en historisk tillbakablick  

Skogen i Sverige har funnits i urminnes tider och brukats på flertalet olika sätt. Idag 
innehåller skogsvårdslagen en mängd regler gällande avverkning, bevarande och 
återväxt. Skogsavverkningen accelererade i mitten av 1800-talet och insikten, att 
skogens bestånd minskade, resulterade i att avverkning och bevarande infördes i 
lagen.12 

År 1238 stadsfäster Kung Erik en förlikning mellan munkar och häradsbor. 
Klosterbröder fick rätt att bruka skogen, vilket innebar jakt, mullbete, uppfödning av 
svin och vedhygge Detta är förmodligen den äldsta nedskrivna definition av 
skogsbruk i Sverige.13 

År 1411 infördes bestämmelser gällande avverkning av bok samt ek.14 

Under 1500-talet när Gustav Vasa var Kung stiftades en lag om bärande träd.  Med 
uttrycket åsyftades träd som bar frukt, nötter eller ollon. Träden skulle enligt denna 
lag tillhöra Kronan och därmed Kungen. Syftet med lagen var att säkra tillgången på 
timmer för flottans räkning.15 

Under 1600-talet expanderade skogsdriften och nådde en sådan omfattning att 
skogarna ansågs allvarligt hotade. Drottning Kristina regerade och införde den första 
skogsförordningen år 1647.16 

  
På 1700-talet kom det teoretiska kunnandet om skogsvård. Kunskap om gallring, 
röjning, plantering och fröinsamling fanns, men i praktiken var intresset relativt litet 
gällande skogsvård. tillgången på virke ansågs hög och åtgärder vidtogs inte för 
återplantering. 17 År 1734 ersattes Magnus Erikssons landslag som infördes omkring 
1350. Syftet var att samla tidigare landskapslagar till en nationell lag. År 1734 
utfärdades en skogsordning till fördel för de allmännas bästa. Avverkning som 
utfördes för husbehov skulle noggrant kontrolleras. Kontrollen utfördes av häradsting, 
häradsrätt, landshövding och skogsstatstjänstemän. Bestämmelserna skärptes med 
tiden och 1793 och 1805 års skogsordningar bekräftade den nya ordningen.18  

På 1800-talet tillkom enskilda hemmanen och intresset för skogsbruk på samfälld 
mark var inte stort. Skogsbruket var inte av större intresse för bönderna annat än till 
betesmark.19  

                                                 
12 Hemsida 14  
13 Hemsida 14 
14 Hemsida 14  
15 Hemsida 12  
16 Hemsida 4 
17 Hemsida 12  
18 Hemsida 4 
19 Hemsida 12, s. 2  
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3.1 Utvecklingen till den första skogsvårdslagen 

Skogens bestånd under 1800-talet varierade i landet, det gemensamma för all svensk 
skog var bristen på återväxtåtgärder. Under 1800-talet reglerades skogsvården i 1805 
års skogsförordning. Förordningen betonade vikten av återväxtåtgärder för bärande 
träd, förordningen hade ingen stor genomslagskraft och följdes dåligt, vilket 
resulterade i att skogarna skövlades men inga åtgärder vidtogs för att säkra 
återväxten.20 

Skogens bestånd i Sverige var bra, fram till sågverkens tillkomst under 1800-talets 
mitt. Avverkningstakten ökade och efterfrågan på virke var enorm. Under 1800-talet 
kunde endast det grövsta virket tillgodogöras. Avverkning genomfördes i urskogarna 
med så kallade dimensionshuggningar, en särskild avtalsform. Avtalsformen innebar 
en rätt att avverka vissa dimensioner inom ett avgränsat område, rätten uppläts av 
fastighetsägaren.21 Timmerblädningar var den gängse avverkningsformen, begreppet 
innebar att en omloppstid bestämdes i syfte att varje planta skulle hinna utväxa till ett 
timmerdugligt träd.22 Trakthuggning var en alternativ avverkningsform som 
förespråkades, viket innebar att man avverkade ett område med avverkningsmogen 
skog. Från flera håll uppmärksammades skogens bestånd, varnande röster höjdes 
angående urskogarnas svåra återväxt. 23 

Under 1800-talets mitt kom insikten att de svenska skogarna var kraftigt 
överexploaterade på grund av sågverkens tillkomst under 1800-talet som underlättade 
arbetet med virket. Virket fick ett ökat värde och alltfler såg ekonomin i skogsbruket. 
Den ökade efterfrågan på virke i Sverige men även i Europa, resulterade i att antalet 
människor som brukade skogen ökade och alla ville ha sin del av inkomsten. 
Resultatet blev att praktiskt taget all odlingsbar mark togs tillvara, vilket fick 
förödande konsekvenser för skogsbeståndet.24 

1855 tillsattes en kommission i syfte att undersöka vilka åtgärder som ansågs 
nödvändiga för att undvika en eventuell brist på råvaran. Kommissionen undersökte 
även möjligheterna att få skogsägarna att förbättra sin skogsskötsel. Kommissionens 
förslag innebar bland annat att de skogsägare som inte säkrade återväxten av skogen 
skulle förbjudas att bruka den annat än för husbehovsavverkning. Kommissionen 
lämnade även förslag på vissa krav angående tillstånd till avverkning inom känsliga 
områden samt en utökad statlig kontroll för skötseln av statens skogsegendomar.25 

Regeringen ställde sig skeptisk till kommissionens förslag och ifrågasatte mognaden 
av dessa åtgärder som föreslogs. Riksdagen diskuterade förslagen och bondeståndet 
ställde sig kritiska till förslagen. Bondeståndet ansåg att lagstiftaren inte hade rätt att 
inskränka äganderätten genom att införa begränsningar i ägarens rätt att utnyttja 
egendomen fritt. Den statliga kontroll som kommissionen föreslog ansågs inte kunna 

                                                 
20 Hemsida 12, s. 2 
21 Ödberg, Christer, 2004, s. 29 
22 Hemsida 15 
23 Hemsida 12, s. 3  
24 Hemsida 12, s. 3 
25 Ödberg, s. 30 
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accepteras med motivering av äganderätten. Bondeståndet förnekade inte 
råvarubristen, deras förslag var att inte införa kommissionens förslag i lagstiftningen 
utan menade att skogsägarna själva skulle få insikten om problemet och därmed inse 
att åtgärder för vård av skogen var ekonomiskt motiverade.26 Efter en tid framlades 
ett förslag liknande det som tidigare redovisats, riksdagen ställde sig kritiska även 
denna gång, skillnaden var att bönderna inte visade samma motstånd denna gång efter 
ståndsriksdagens fall 1866.27 Kommissionens förslag angående krav på tillstånd till 
avverkning fick ingen respons varken från riksdag eller regering, de olika landskapen 
valde istället att införa specialregleringar. Lappland införde 1873 ett krav på tillstånd 
till avverkning för skogar som utskiftats till bönder. Gotland införde 1869 en lokal 
reglering gällande avverkningsförbud i vissa områden där avverkning genomförts i 
den omfattning att återväxten äventyrades. Även Västerbotten och Norrbotten införde 
likande regler. Trots detta var genomslagskraften relativt dålig och följdes sällan.28  

1896 vände trenden för skogen och riksdagen begärde en ny utredning. Tre år senare 
lade utredningen fram en rapport som visade att den privata skogen avverkades i 
alltför hög takt. I syfte att vända trenden med skogens dåliga bestånd föreslogs en lag 
som för skogsägarna innebar att avverkningarna skulle genomföras så att återväxten 
säkrades. Ett statligt organ som skulle kontrollera lagens efterlevnad föreslogs, varje 
län skulle inrätta en Skogsstyrelse, Landshövdingen skulle sitta som ordförande och 
tanken var att anställa tjänstemän som innehade expertis inom skogsområdet.29 

Utredningens förslag hade framgång och i regeringens proposition gjordes en 
ändring. Högsta Domstolen granskade lagförslaget och ansåg inte att det var rättvist 
att ålägga skogsägarna en skyldighet att vidta åtgärder för återväxt av skogen i de fall 
där avverkning har utförts av en nyttjanderättshavare. Högsta Domstolen menade att 
den ekonomiska vinsten tillföll nyttjanderättshavaren och i sådana fall skulle kraven 
på åtgärder för återväxt riktas mot nyttjanderättshavaren och inte mot skogsägaren.30 

Det talas ibland om en reell brist på skog under denna tidsepok i historien. I realiteten 
vet vi att skogen inte var hotad, ens under denna tid. Det stora problemet fram till 
slutet av 1800-talet var oförmågan att transportera virket. Skogens bestånd minskade 
bara på vissa platser. Vid slutet av 1800-talet talades det om regler som måste finnas 
gällande krav på att vårda skogen. Därefter infördes den första skogsvårdslagen.31 

3.2 Skogsvårdslagen 1903  

Lagförslaget från 1899 års utredning röstades igenom med stor majoritet och gav 
Sverige sin första moderna lagstiftning om skogsvård, lag angående vård av enskildes 

skogar från den 24 juli 1903 som trädde i kraft den 1 januari 1904.32 

Insikten om skogens dåliga bestånd och ett alltför svagt regelverk resulterade i en 
skogsvårdslag och därmed inrättandet av Skogsvårdsstyrelserna vars syfte var att 

                                                 
26 Ödberg, s. 30 
27 Ödberg, s. 30 
28 Ödberg, s. 31 
29 Ödberg, s. 31 
30 Prop.1903: 46  
31 Hemsida 12, s. 4 
32 Ödberg, s. 31 
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säkra tillgången av skog i framtiden. Grundtanken är i princip den samma idag som 
på 1800-talet, både då och nu betonas vikten av återväxtåtgärder, så att Sverige, som 
är rik på skogstillgångar, inte förlorar denna rikedom.33 

1903 års skogsvårdslag var ett tecken på en brytpunkt mellan 1800-talets exploatering 
av virke och 1900-talets virkesproducerande skogsbruk. Lagen avsåg skog i hela 
landet men gjorde undantag för de landskap som sedan tidigare inrättat särskild 
lagstiftning.34 Lagens grundsten var att införa åtgärder för att en tillfredsställande 
återväxt skulle ske. I lagen lyder regeln angående återväxt:  

”å skogsmark tillhörig enskilde afverkning ej må så bedrifvas 

eller efter afverkningar med marken så förfaras, att skogens 

återväxt uppenbarligen äfventyras.”35 

Trots kommissionens påtryckningar redan år 1855 om avverkning, infördes detta inte 
i 1903 års skogsvårdslag utom i undantagsfall, dessvärre infördes inte heller något 
skydd för ung skog.36 Regler om svårföryngrad skog och skyddsskog tillkom på 
1920-talet, det dröjde dock länge innan skogsvårdslagen innehöll en ren 
naturvårdsregel.37 

Skogsvårdsstyrelserna hade genom lagen möjlighet att vid vanskötsel ålägga brukaren 
att vidta åtgärder för att trygga återväxten av skogen. I väntan på vidtagandet av 
åtgärder kunde meddelande om förbud mot avverkning ges, enligt 4 § 1 st. 
skogsvårdslagen. Möjlighet fanns att utdöma böter om lagen inte följdes.38 Reglerna 
har inga större skillnader mot dagens gällande regler i 7 kap. 24 § miljöbalken om 
interimistiskt förbud. Skogsvårdsstyrelserna som inrättades i samband med 
skogsvårdslagen hade i uppgift att verka problemlösande för skogsägare samt ge 
praktisk rådgivning. Skogsvårdslagen innehöll regler om straffsanktioner men i 
praktiken tillämpades sanktionerna enbart som en sista utväg.39 

1903 års skogsvårdslag hade ett flertal svagheter, bland annat innehöll lagen inget 
skydd för ung eller växande skog. Vid avverkning behövdes ingen hänsyn tas till 
skogens ålder eller struktur. Denna svaghet resulterade i en utredning som tillsattes år 
1910 i syfte att undersöka möjligheterna att skydda ung skog.40 

Liksom i andra världskriget steg efterfrågan på virke även i första världskriget och 
medförde att priserna på virke ökade avsevärt. Avverkningarna ökade och i synnerhet 
avverkades skog som ur transportsynpunkt hade ett bra läge. Detta föranledde en 
lagstiftning som gällde vid sidan av 1903 års skogsvårdslag. Den viktigaste 
bestämmelsen i denna lag var att ung skog inte tilläts avverkas utom för nödvändig 
gallring.41 

                                                 
33 SOU 2005:39, s. 81 
34 Ödberg, s. 31 
35 Hemsida 17  
36 Ödberg, s. 31 
37 Hemsida 8  
38 Ödberg, s. 31 
39 Hemsida 12, s. 5 
40 Ödberg, s. 32 
41 Ödberg, s. 32 
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En stor efterfrågan på pappersmassa tillsammans med bränslebrist under första 
världskriget 1918 gjorde att även ung skog blev eftertraktad på marknaden. 1918 
tillkom en provisorisk skogslag som syftade att skydda ung skog från avverkning, 
ungskog skulle enbart få avverkas genom ändamålsenlig gallring. Giltigheten för den 
provisoriska lagen förlängdes varje år, fram till 1923.42  

3.3 Skogsvårdslagen 1923  

1923 ersatte således 1903 års skogsvårdslag. Ändringarna som genomfördes, 
handlade främst om att klarlägga vem som bar det yttersta ansvaret för återväxt. 
Genom 1923 års skogsvårdslag var fastighetsägaren alltid ytterst ansvarig för att 
bekosta åtgärder för återväxt.43 

1923 ersattes den provisoriska lagen och inarbetades i 1923 års skogsvårdslag. I den 
nya versionen av skogsvårdslagen var kravet strängare för att avverka ung skog och 
lagen kategoriserade skogen i två delar; svårföryngrad skog och övrig skog. Till 
kategorin övrig skog stärktes skyddet för ung skog och avverkning fick inte ske före 
skogen uppnått en medelålder i syfte att motverka skövlingen. För kategorin 
svårföryngrade skogar var kravet än strängare att genomföra avverkning. Efter en 
framställning från Skogsvårdsstyrelsen fattade Regeringen beslut om i vilken 
omfattning avverkning fick ske i svårföryngrade skogar. I praktiken krävdes beslut 
från samma instans för att få genomföra avverkning utöver vad som ansågs 
nödvändigt för husbehov.44 

Skärpta krav tillkom även för äldre samt fjällnära skog, det ankom på 
Skogsvårdsstyrelsen att märka de träd som inte fick avverkas. Möjlighet fanns 
fortfarande att rikta krav på återväxt mot nyttjanderättshavaren, men denne hade i sin 
tur rätt att kräva kostnaden av fastighetsägaren. Under 1920-talet var den allmänna 
uppfattningen att skogens bestånd hade en självläkande kapacitet. En naturlig återväxt 
var att föredra och avverkning skulle helst ske på en mindre yta för att frön kunde 
spridas och utvecklas.45 

1941 inrättades den nationella Skogsvårdsstyrelsen. Till skillnad från de lokala 
Skogsvårdsstyrelserna skulle den nationella Skogsvårdsstyrelsen ha en mer 
rådgivande funktion. Efterhand tilldelades Skogsvårdsstyrelsen dock en mer styrande 
funktion och tilldelades rätten att utfärda bindande direktiv och anvisningar.46 

3.4 Skogsvårdslagen 1948  

Skogsvårdslagen ändrades 1948 och trädde i kraft 1 januari 1949. Lagen baserades i 
huvudsak på utredningsförslagen från 1946.47 Lagen hade till skillnad från tidigare 
versioner av skogsvårdslagen, två målsättningar. Den första målsättningen var att 
uppnå en värdefull timmerproduktion. Skogens självläkande kapacitet visade sig vara 
i överkant optimistisk och synsättet ansågs förlegat. Stora ytor skog var värdelös och 

                                                 
42 Ödberg, s. 32 
43 Ödberg, s. 32 
44 Hemsida 12, s. 5 
45 Ödberg, s. 33 
46 Ödberg, s. 33 
47 SOU 1946:41 
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den återväxt som i teorin var tänkt att genomföras, blev i praktiken väldigt begränsad. 
Det nya tankesättet innebar att den växande skogen skulle tilldelas ett starkare skydd 
under en längre period för att kunna ge en värdefull avkastning på lång sikt. 
Ändringarna innebar även att investeringar skulle ske i områden med en relativt dålig 
tillgång på värdefull skog. Den andra målsättningen var en strävan efter en jämnare 
takt i avverkningen vilket i sin tur skulle gynna både de anställda inom skogsindustrin 
men även trygga ekonomin.48 

Skogsvårdslagen, genom 1948 års version, gjorde skillnad på utvecklingsbar skog och 
icke utvecklingsbar skog. För de skogar som ansågs utvecklingsbar fick enbart 
lämplig gallring ske och gallringen skulle vara nödvändig för det fortsatta 
skogsbeståndet. Reglerna för icke utvecklingsbar skog innebar att det krävdes 
tillstånd från Skogsvårdsstyrelsen för slutavverkning. Tillstånd krävdes för 
avverkning i skyddsskogarna, undantaget från tillstånd till avverkning gällde vid 
avverkning för husbehov.49 

Genom 1948 års skogsvårdslag infördes en ny form av straffsanktion. Tidigare 
versioner av skogsvårdslagen innehöll sanktioner för den som bröt mot 
avverkningsförbudet, dessa sanktioner utökades med ändringarna och möjlighet fanns 
nu att utdöma straff om avverkning genomfördes i strid med lagen.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ödberg, s. 34 
49 Ödberg, s. 34 
50 Ödberg, s. 34 
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4. Skogsvårdslagen idag 

Skogsvårdslagen har ändrats ett flertal gånger sedan den första skogsvårdslagen 
infördes 1903. I 1903 år skogsvårdslag infördes regler för återväxtåtgärder, reglerna 
har ändrats ett flertal gånger genom de olika versionerna av skogsvårdslagen. 
Ändringarna har även medfört ett stärkt skydd för ung och växande skog. 1975 
infördes naturvårdshänsynen i 1948 års skogsvårdslag, denna lag var 
exploateringsinriktad och naturvårdshänsynen fick inte något större utrymme. I 1979 
års skogsvårdslag infördes naturvårdshänsynen i 1 § och har genom 1993 års 
skogsvårdslag, ändrats och blivit betydande för skogsbruket.51  

4.1 Skogsvårdslagen 1979  

Skogsvårdslagen ändrades 1979 och lagen trädde i kraft 1 januari 1980, genom 
ändringarna föll kravet på jämn avkastning bort.52 1979 års skogsvårdslag gäller än 
idag men har genomgått viktiga ändringar genom lag (1990:1379) och lag (1990:96). 
1993 genomfördes den senaste viktiga ändringen genom lag (1993:553). 531 § i 1979 
års skogsvårdslag lyder:  

 ”Skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande 

av markens virkesproducerande förmåga skötas så att den 

varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning. Vid 

skötseln skall hänsyn tas till naturvården och andra 

allmänna intressen."54
 

Propositionen framhåller att skogsindustrin är av väsentlig betydelse för vårt lands 
ekonomi och för sysselsättningen. Avverkningarna har nära fördubblats de senaste 50 
åren samtidigt som virkesförråden har ökat med 40 %. Närmare 300 000 personer är 
direkt eller indirekt anslutna till skogsindustrin. Motsättningar mellan naturvården 
och skogsbrukets intressen har blivit allt mera vanliga. Skälen till detta är att 
naturvården och allmänhetens medvetenhet om miljön har växt sig starkare. Från flera 
håll har det framförts krav på en modernisering av den nu 30 år gamla 
skogsvårdslagen.55 Skogsmark med växande skog bör genom utnyttjande på lämpligt 
sätt skötas så att en värdefull och hög avkastning erhålls. Skogsbruket skall alltså 
bedrivas enligt ekonomiska principer, som ett företag inriktat mot att uppnå en 
tillfredsställande lönsamhet.56 

Metoder för avverkning och skötsel utvecklades och mekaniseringen inom 
skogsbruket medförde att antalet skogsbrukare minskade. Genom moderniseringen av 
skogsbruket valde man av både tekniska och ekonomiska skäl att slutavverka på det 
område där maskinerna befann sig.57  

                                                 
51 Michanek, G, Zetterberg, C, 2008, s. 464 
52 SFS 1979:429 
53 Ödberg, s. 34 
54 SFS 1979:429 1 § 
55 Prop. 1978/79:110 s. 10 
56 Prop. 1978/79:110 s. 11 
57 Ödberg, s. 35 
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Enligt 5 § skogsvårdslagen skulle ny skog skulle anläggas i vissa situationer. Detta 
krav gällde i områden där markens virkesproducerande förmåga efter avverkning inte 
togs tillvara på ett godtagbart sätt. Ny skog skulle även anläggas om skogen var så 
gles eller bestod av så olämpliga trädslag att tillväxten fördröjdes.58 1982 infördes ett 
tillägg som innebar att Skogsvårdsstyrelsen enligt 6 § kunde besluta om 
slutavverkning eller anläggande av ny skog i områden där skogens virkesförmåga 
endast togs tillvara i ringa utsträckning eller i områden där skogsbeståndet var 
överårigt.59 

Enligt propositionen är skogsvårdslagstiftningen ett av medlen i skogspolitiken och 
den nya skogsvårdslagens syfte var att tillgodose de allmänna riktlinjerna för den 
politiken.60 Vad som var nytt för 1979 års skogsvårdslag var att skogen omfattades 
inte enbart av privatpersoners mark, utan även statens och kyrkans skogstillgångar. 
Det infördes en skyldighet att vårda ungskog genom röjning. För naturvårdens del 
infördes en möjlighet för Skogsvårdsstyrelsen att besluta om vilka åtgärder som 
skulle vidtas med hänsyn till naturvården och andra allmänna intressen.61 
Naturvårdshänsynen infördes som tidigare sagt genom 1 § men även i 21 § med 
följande lydelse  

”Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till 

naturvårdens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga 

om hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, 

kvarlämnande av trädsamlingar och skogsbilvägars 

sträckning.”62  

Bemyndigandet medförde inte befogenhet att meddela föreskrifter som var så 
ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvårades. Att bryta mot regeln 
om naturvårdshänsyn medförde sanktioner som enligt 27 § 6 p. har följande lydelse:  

”Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

underlåter att iaktta föreläggande eller bryter mot förbud 

som har meddelats för att föreskrift enligt 21 § skall 

efterlevas. I ringa fall döms inte till ansvar.”63 

4.2 Gällande skogsvårdslag  

Skogsbruk är tillsammans med jordbruk och rennäringen, en av de tre areella 
näringarna som under en lång period har reglerats i särskild lagstiftning. Syftet är att 
reglera skötseln men även reglera hur marken skall få utnyttjas, exempelvis gällande 
bebyggelse. På senare tid har miljöeffekter uppmärksammats och därmed har lagarna 
kompletterats med regler om miljö- och naturskydd. Miljöbalken trädde i kraft den 1 
januari 1999 och därmed upphävdes lagen om skötsel av jordbruksmark, även kallad 
skötsellagen. Vissa av reglerna inarbetades i miljöbalken, men skogsvårdslagen blev 

                                                 
58 Ödberg, s. 35 
59 Ödberg, s. 35 
60 Prop. 1978/79:110 s. 1 
61 Prop. 1978/79:110 s. 1 
62 Prop. 1978/79:110 s. 4 
63 Prop. 1978/79:110 s. 5 
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en särskild författning vid sidan av miljöbalken.64 Skogsvårdslagen gäller parallellt 
med miljöbalken och innefattar en del kopplingar till balken, i vissa situationer gäller 
miljöbalkens regler istället för reglerna i skogsvårdslagen, se mer om detta i avsnitt 5. 
Genom den senaste ändringen av skogsvårdslagen 1993 har 1 § följande lydelse: 

”Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 

mångfalden behålls.”  

I 1979 års skogsvårdslag skulle hänsyn tas till naturvården och andra allmänna 

intressen, i 1993 års skogsvårdslag skall skogen skötas så att den ger en god 

avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden skall behållas. Det är en 
markant skillnad mellan begreppen hänsyn till naturvården och avverkning inte skall 

påverka den biologiska mångfalden.  

Miljöförändringar har uppmärksammats genom 1979 års skogsvårdslag, och blev än 
tydligare genom 1993 års skogsvårdslag som markerar att den biologiska mångfalden 
inte skall påverkas av avverkning. Kanske kan markeringen av 1 § komma av insikten 
och upptäckten av att många djur och arter har blivit utrotade på grund av avverkning 
samt det tillvägagångssätt som används för avverkning. Sedan mekaniseringen och 
avverkningen ökat har även inkomsterna från avverkningen ökat. Skogsbruket har en 
stor betydelse för Sveriges ekonomi, vilket i sin tur kan leda till att djur och natur  får 
stå tillbaka till fördel för avverkning, detta framgår av propositionen från 1978. 65 
Propositionen framhåller att intresset för naturvård samt intresset för skogsbruk har 
blivit en stor fråga, som inte alltid går att förena. Det framgår av propositionen att 
hänsyn till naturen skall ingå som ett normalt led i skogsbruket, eftersom skogsbruket 
bygger på biologiska grunder, vilket betyder att skogsbrukets intressen och 
naturvårdens intressen till stora delar är gemensamma. Vidare framgår det av 
propositionen att  

”…givetvis kan skogsbruket inte bedrivas utan att den 

ekologiska balansen rubbas. För skogsbruket är det 

emellertid ett intresse att skogens och skogsmarkens 

produktionsförmåga inte försämras vare sig på kort eller 

lång sikt.”66 

Många ekosystem är beroende av skogen för att vissa arter ska kunna överleva och 
skogsbruket hotar den biologiska mångfalden.67 Som jag tidigare anfört har 1 § 
ändrats och med nuvarande innebörd riskerar värdefulla djur- och växtarter att skadas 
som ett led i avverkningen. Skälen till detta är att propositionen framhåller att 
skogsbruket inte kan bedrivas utan att den ekologiska balansen rubbas samtidigt som 
skogsbruket skall bedrivas så att produktionsförmågan inte försämras. Genom 
ändringen av skogsvårdslagen 1993 har brukaren av skogen fått en ökad frihet i 
skötseln av skogen.68  

                                                 
64 Michanek, s. 464 
65 Prop. 1978/79:110  s.15 
66 Prop. 1978/79:110 s. 15 
67 Michanek, s. 464 
68 Prop. 1978/79:110 s. 15 
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Skogsvårdslagens tillämpning är främst för användning av skogsmark. Denna 
definition innebär enligt 2 § 2 st. skogsvårdslagen att  

”skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan 

producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar 

och år.”  

Marken skall även vara lämplig för virkesproduktion, marken skall i sådana fall inte i 
väsentlig utsträckning användas för annat ändamål.69 Till skogsmark hör även så 
kallad skyddsskog, vilket innebär mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- 
eller jordflykt eller att fjällgränsen flyttas ned. Marken anses inte falla under 
benämningen skogsmark om marken helt eller i huvudskak är outnyttjad, även om 
förutsättningarna för skogsmark är uppfyllda. Förutsättningarna för att marken inte 
skall anses som skogsmark är om marken på grund av särskilda förhållanden inte bör 

tas i anspråk för virkesproduktion. Undantaget kan gälla för ett område med stora 
naturvärden. Detta skydd är dock inte särskilt starkt, för vid vidtagandet av skogliga 

åtgärder faller marken under skogsmarksdefinitionen.70 

2 § 1 st. 3p. skogsvårdslagen innebär så kallade skogliga impediment, det vill säga 
skogsmark samt träd- och buskmark som är improduktiv. Marken är alltså inte 
lämplig för virkesproduktion utan är lämplig för produktionshöjande åtgärder. 
Våtmarker är ett exempel på skogligt impediment. För att bli föremål för skogsbruk 
måste en produktionshöjande avvattning genomföras.71 

Skötselreglerna för skogsvård innehåller regler om anläggande av ny skog, 
avverkning av skog och skydd mot insektshärjning. Enligt 5 § skogsvårdslagen skall 
en skogsbrukare anlägga ny skog på en produktiv skogsmark om markens 

virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte 

tas till vara på ett godtagbart sätt, eller om marken ligger outnyttjad eller om skogens 

tillstånd är uppenbart otillfredsställande. Vid revisionen 1993 ändrades den tredje 
förutsättningen för att anlägga ny skog (om skogens tillstånd är uppenbart 

otillfredsställande) Sådan skog skulle tidigare (före 1993) ersättas om tillväxten var 
avsevärt lägre än den tillväxt som är möjlig. Denna så kallade tras- och skräpskog 

hade ofta stora naturvärden, som således blev föremål för exploatering, vilket 
kritiserades starkt av naturvårdare.72Enligt propositionen fanns förslag på att  

”…även i fortsättningen skall ny skog anläggas på skogsmark 
om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning 

eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett 

godtagbart sätt eller om marken ligger outnyttjad…” ”…Ny 

skog skall dessutom anläggas om skogstillståndet är 

uppenbart otillfredsställande.” 73
  

Kommittén var överens med förslaget och föreslog ett tillägg, att regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer får ange undantag från skyldigheten att anlägga ny 

                                                 
69 Michanek, s. 465 
70 Michanek, s. 466 
71 Michanek, s. 466 
72 Michanek, s. 467 
73 Prop. 1992/93:226, s. 51 
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skog, om särskilda förhållanden föreligger med hänsyn till naturvården, 
kulturmiljövårdens, rennäringens eller andra intressen. Åsikterna gick isär om 
förslaget, bland annat ställde sig Naturskyddsföreningen kritisk till förslaget om en 
skyldighet att anlägga skog när skogstillståndet är otillfredsställande. Deras förslag 
var att regeln skulle tas bort alternativt ha en mildare innebörd. Förslaget fick mycket 
kritik och fick benämningen 5:3 regeln.74 

Kritiken mot 5:3 regeln framfördes under den period då ett omfattande statligt 
ekonomiskt stöd lämnades till skogsindustrin. Motivet för det statliga stödet var att på 
lång sikt bygga upp skogstillgångarna samtidigt som en stimulans av avverkning 
skulle uppnås. Bestämmelsen om anläggande av ny skog innebar att man i alltför stor 
utsträckning avverkade skog med särskilda naturvärden och sedan planterade ny 
skog. Resultatet blev att stora arealer av gles skog ersatts med skog där 
virkesproduktionen förväntades vara hög. Det ekonomiska stödet har alltså medfört 
negativa effekter ur naturvårdssynpunkt. Bestämmelsen tillkom dock under en period 
då en allmän virkesbrist förutspåddes. Denna syn har successivt ändrats allteftersom 
insikten om vad som är biologiskt skyddsvärt har ökat.75  För att uppnå målen med 
skogspolitiken skall ny skog anläggas efter det att skog har avverkats eller skadats 
eller av andra skäl inte utnyttjats på ett godtagbart sätt. Kraven har varit centrala 
sedan 1903 års lagstiftning.76 

I den tänkbara situationen att skogsvårdslagens likställda mål jämställs, föreslogs att 
staten inte skall behöva ställa specifika krav och därmed vidta aktiva 
skogsbruksåtgärder på marker med höga naturvärden. Det bör dock i viss utsträckning 
kunna ställas krav på återväxtåtgärder på marker med dålig skog. Förslaget innebar en 
begränsning att kravet på återväxtåtgärder blir tillämplig på marker där 
skogstillståndet är så dåligt att tillväxten understiger en tredjedel av vad som är 
normalt.77 Förslaget innebar vidare ett mer preciserat innehåll i 
skogsvårdslagstiftningen och i skogsvårdsförordningen samt Skogsstyrelsens 
föreskrifter. Det ansågs alltså inte aktuellt att följa kommitténs förslag som lyder:  

”att från återväxtskyldighet undanta mark som ligger helt 

eller i huvudsak outnyttjad men som på grund av särskilda 

förhållanden inte bör användas för virkesproduktion.”78 

Ett annat förslag som propositionen framhöll, innebar att skyldigheten för 
skogsmarkens ägare att röja och gallra i skogen skulle tas bort. Förslaget skulle 
innebära en ökad frihet för markägaren i valet av skötselmetoder och att det generellt 
sett gynnar den biologiska mångfalden. Syftet med reglerna om röjning och gallring 
var att förbättra beståndsvården och främst industrins virkesförsörjning. Markägaren 
bör ges större möjlighet att själv avgöra när åtgärder skall sättas in för att påverka 
utvecklingen.  Skogsvårdslagen har sedan länge innehållit regler om begränsningar av 
avverkningsrätten, i syfte att skydda ung skog och främja en jämn åldersfördelning. 79 

                                                 
74 Prop. 1992/93:226, s. 51 
75 Prop. 1992/93:226, s. 53 
76 Prop. 1992/93:226, s. 52 
77 Prop. 1992/93:226 
78 Prop. 1992/93:226, s. 54 
79 Prop. 1992/93:226, s. 57 
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1993 upphävdes reglerna att avverkningsmogen skog måste avverkas. För att avverka 
skog behövs generellt sett inget tillstånd, åtgärden behöver endast anmälas till 
Skogsstyrelsen. Undantaget är avverkning av skyddsskog, ädellövskog och 
svårföryngrad skog. Anmälan skall innehålla information om vad han avser att göra 

för att tillgodose naturvården och kulturmiljövårdens intressen.80 Förslaget enligt 
propositionen innebar att en skogsbruksplan för varje brukningsenhet slopas. Däremot 
skall skogsägaren vid anmälan om avverkning redovisa vad han avser att göra för att 
tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Kommittén ansåg att det 
förelåg ett behov av redovisning av varje brukningsenhet gällande skogens tillstånd. 
Kommittén ansåg även att en planerad hyggesplöjning skall anmälas till 
Skogsstyrelsen. Naturvårdsverket höll inte helt oväntat med kommitténs förslag och 
ville dessutom komplettera anmälan med uppgifter om befintliga naturvärden och hur 

de skall beaktas vid olika skogsbruksåtgärder.81
 Förslaget slopades dock av skälen att 

en skogsbrukare har kunskap om hur skogen ser ut på brukningsenheten, utan dessa 
kunskaper anses det inte möjligt att planera någon verksamhet vare sig på kort eller 
lång sikt. Några tvingande krav gällande en skogsbruksplan borde inte ställas. 
Gällande förslaget att varje skogsbrukare skall redovisa tillståndet i skogen fyller 
inget behov. Tillsynsmyndigheten kan på begäran få de handlingar som krävs för en 
tillsyn enligt 34 § skogsvårdslagen. Däremot är det av stor vikt att varje skogsägare 
för in viktiga uppgifter om särskilda naturvärden i sin skogsbruksplan, dessa uppgifter 
är viktiga att kunna tillgå vid en avverkningsanmälan. Förslaget resulterade i 14 § 1 
st. 3 p. skogsvårdslagen.82  

Från naturvårdssynpunkt har det betydelse att avverkning anmäls. Skogsstyrelsen ska 
meddela Länsstyrelsen i fråga om en avverkning i ett område som Länsstyrelsen 
tidigare pekat ut som värdefullt ur naturvårdssynpunkt. Länsstyrelsen kan då med 
stöd av miljöbalkens regler om naturskydd, bland annat meddela ett interimistiskt 
förbud mot avverkningen, eller ange begränsningar, se mer om detta i avsnitt 
5.2.83Naturvården har införts under många paragrafer i skogsvårdslagen. Den stora 
skillnaden från tidigare versioner av skogsvårdslagen är att vid tillstånd till 
avverkning krävs en redovisning gällande naturvårdens och kulturmiljövårdens 
intressen, redovisningen utförs av sökanden. Enligt 30 § skogsvårdslagen skall  

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till 

naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötseln 

av skog...” ”...regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om de 

åtgärder som skall vidtas för det fall föreskrifter enligt första 

stycket inte har följts.” 

 

Dessa föreskrifter meddelas av Skogsstyrelsen efter ett samråd med Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet och annan central myndighet som kan beröras. 

                                                 
80 Michanek, s. 468 
81 Prop. 1992/93:226, s. 72 
82 Prop. 1992/93:226, s. 72 
83 Michanek, s. 468 
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 5. Skogsvårdslagen och miljöbalken  

Skogsvårdslagen och miljöbalken är två skilda lagstiftningar som gäller parallellt i de 
allra flesta fall.84 I vissa situationer skall miljöbalken tillämpas istället för 
skogsvårdslagen, detta avser främst 7-8 kap. miljöbalken som innehåller regler om 
naturskydd och 2 kap. miljöbalken som innehåller regler om de allmänna 
hänsynsreglerna. Skogsstyrelsen kan med stöd av 30 § skogsvårdslagen, utfärda 
föreskrifter om naturvårdshänsyn, dessa föreskrifter är dock relativt svaga. I fall där 
föreskrifterna strider mot 7- eller 8 kap. miljöbalken får skogsvårdslagens regler ge 
vika. Istället kan miljöbalken hjälpa till och ange mer långtgående krav än vad 
skogsvårdslagen har befogenhet till. Detta innebär att de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken även gäller direkt för skogsbrukare.85 

5.1 De allmänna hänsynsreglerna  

2 kap. 1 § miljöbalken är tillämplig för verksamheter och för de som vidtar sådana 
åtgärder som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Bevisbördan åligger 
i de allra flesta fall på den som är ansvarig för en åtgärd eller en verksamhet. Den som 
bär detta ansvar måste visa att hänsynsreglernas krav är uppfyllda. För en 
skogsbrukare kan detta innebära att ansvaret åligger den som är ytterst ansvarig för 
exempelvis en avverkning, att se till att skada eller olägenhet inte uppkommer på 
miljön.86 

2 kap. 2 § miljöbalken innebär ett krav på kunskap. Vid bedrivande av en verksamhet 
eller vidtagande av en åtgärd skall kunskap finnas om hur man kan motverka skador 
eller olägenheter för människors hälsa och miljön.87 

2 kap. 3 § 1 st. miljöbalken innebär ett generellt krav på vidtagande av 
försiktighetsmått som gäller vid bedrivande av en verksamhet eller vidtagande av en 
åtgärd. Försiktighetsprincipen är en internationellt erkänd princip och återfinns i ett 
flertal internationella konventioner. Regeln är vida omfattande och ställer krav på att 
man vid en verksamhet skall utföra skyddsåtgärder, exempelvis minska buller från 
skogsmaskiner, iaktta begränsningar, samt vidta försiktighetsmått i övrigt, regeln 
innefattar således de hänsynskrav som regleras i 2-6 §§ och skall i förhållande till 3 § 
ses som preciseringar av vilka försiktighetsmått som är viktiga att vidta för varje 
enskild verksamhet. I försiktighetsprincipen ingår ett krav på att bästa möjliga teknik 
skall användas vid yrkesmässig verksamhet. Begreppet anknyter till IPPC-direktivet i 
EU-rätten. Summerat innebär kravet att tekniken som används skall vara praktiskt 
möjlig att använda och den skall finnas tillgänglig på marknaden. Tekniken skall även 
vara ekonomiskt möjlig att använda för branschen. En objektiv bedömning görs med 
hjälp av 2 kap. 7 §.88 

2 kap. 3 § 2 st. miljöbalken innebär att kraven på att vidta försiktighetsmått gäller 
redan vid risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Det behöver 

                                                 
84 1 kap. 3 § 1 st. miljöbalken 
85 Michanek, s. 472 
86 Michanek, s. 113 
87 Michanek, s. 123 
88 Michanek, s. 124 
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inte föreligga ett säkert orsakssammanband mellan åtgärden/verksamheten eller en 
negativ miljöeffekt för att regeln skall bli gällande.89 

2 kap. 4 § innebär att krav av produktval skall göras. Vid bedrivande av en 
verksamhet eller vidtagande av en åtgärd skall den produkt som anses minst skadlig 
för miljön användas. Syftet med regeln är att kemiska produkter generellt sett innebär 
en risk för skador på människors hälsa och miljön.90 

2 kap. 5 § innebär den så kallade hushållningsprincipen. Vid bedrivande av en 
verksamhet eller vidtagande av en åtgärd skall råvaror och energi hushållas samt att 
möjligheterna till återanvändning och återvinning utnyttjas.91 

2 kap. 6 § innebär ett krav lokalisering. Val av plats skall väljas så att minsta intrång 
eller olägenhet för människors hälsa och miljön sker. För skogsbruket kan regeln bli 
gällande exempelvis vid en dikning. Kravet innebär att bästa möjliga plats skall väljas 
och ses tillsammans med bevisskyldigheten i 1 §.92 

2 kap. 7 § innebär att en rimlighetsavvägning skall göras. Regeln innebär att kraven i 
2-6 §§ inte får anses vara orimliga att uppfylla. Vid avvägningen bedöms de åtgärder 
som vidtagits och därmed nyttan för miljön och människors hälsa i förhållande till de 
kostnader som uppkommit för att ha vidtagit dessa åtgärder. Kostnaderna för 
åtgärderna skall således inte vara orimliga i förhållande till den nytta som uppnåtts. 
Paragrafen liknar proportionalitetsprincipen som återfinns i 2 kap. 12 § 
regeringsformen. Även en avvägning av kostnaderna för att använda sig av bästa 
möjliga teknik i 3 § sker enligt denna paragraf.93 

2 kap. 8 § innebär att för åtgärder och verksamheter som har medfört en skada eller 
olägenhet för miljön ska ansvara för skadan till dess skadan eller olägenheten har 
avhjälpts eller upphört. Bestämmelsen ger uttryck för den internationella principen 
”förorenaren betalar”. Syftet med bestämmelsen är att få till stånd en efterbehandling 
av området. Regeln har därmed ett reparativt hänsynskrav.94  

2 kap. 9 § innebär att förbud kan meddelas och är kapitlets stoppregel. Stoppregeln är 
tillämplig i fall där en verksamhet eller åtgärd kan medföra en skada eller olägenhet 
som är av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön. Det är omöjligt att 
säga var gränsen väsentlig betydelse ligger. Enligt propositionen är skadenivåerna 
som gällde enligt tidigare miljöskyddslagen miljömässigt motiverade med hänsyn till 
andra intressen. Bedömning sker efter objektiva grunder och om olägenheten är 
vanligt förekommande i landet är den inte av väsentlig betydelse. Ett exempel på 
tillämpligheten av stoppregeln är om en industri ska starta en ny verksamhet. 
Verksamheten riskerar att läcka farliga ämnen till ett vattenområde som redan är 
förorenat. Verksamheten har bra teknik och rening sker innan utsläpp till vattnet sker. 
Industrin som enskild verksamhet bidrar med viss förorening av vattnet, men 

                                                 
89 Michanek, s. 125 
90 Michanek, s. 130 
91 Michanek, s. 135 
92 Michanek, s. 137 
93 Michanek, s. 140 
94 Michanek, s. 144 
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miljöproblemet i  vattnet är ett resultat av påverkan från ett stor kollektiv av källor. 
Resultatet blir att den nya verksamheten inte får starta.95  

5.2 Naturskydd 

7, 8 och 12 kap. miljöbalken innehåller det rättsliga skyddet för naturen. 7 kap. 
innehåller regler om skydd för naturen. 8 kap. innehåller regler om skydd för djur- 
och växtarter och 12 kap. innehåller regler om jordbruk och annan verksamhet. De 
allmänna hänsynsreglerna (se ovan avsnitt 5.1) är tillämpliga även i fråga om 
naturskyddsregler. Även 3 och 4 kap. miljöbalken som innehåller 
hushållningsbestämmelserna har tillämplighet i fråga om naturskydd.96  

Det finns ett flertal internationella konventioner i syfte att skydda naturvärden. Ett 
exempel är den globala konventionen om biologisk mångfald som gäller sedan 1992. 
Konventionens primära syfte är att bevara mångfalden inom arter, mellan arter samt 
ekosystem. Tillämpningsområdet för konventionen är vida omfattande men 
åtgärdskraven i konventionen är väldigt få. Andra konventioner inom området är 
1971 års våtmarkskonvention, 1973 års CITES-konvention som kontrollerar handeln 
med utrotningshotade arter, Bonnkonventionen och Bernkonventionen från 1979 om 
art- och biotopsskydd.97   

7 kap. miljöbalken innehåller som sagt regler om skydd av naturområden inom ett 
mark- eller vattenområde. Skyddet kan vara motiverat av olika anledningar. Det kan 
exempelvis vara motiverat med hänsyn till friluftslivet, det kan även vara motiverat 
med anledning av genomförandet av nationella skyddsbehov eller med anledning av 
internationella miljökonventioner. EU-rätten medför en rätt att ställa långtgående krav 
gällande skyldigheten att skydda ett område inom det så kallade Natura 2000 
nätverket.98 

Ett områdesskydd reglerar vad som inte är tillåtet inom ett visst område. Varje 
område som har beretts ett visst skydd har enskilda föreskrifter. Det förekommer 
gamla naturreservat med föreskrifter som inte är tillräckliga för att skyddet skall anses 
vara uppfyllt. Det finns inget hinder mot påverkan utifrån exempelvis från olika 
verksamheter eller åtgärder. Ett områdesskydd medför att dess naturvärden finns 
dokumenterade och ges därmed en särskild tyngd vid prövningar. En viktig fråga i 
praktiken gällande naturskydd är hur markägare, arrendatorer eller andra personer 
med en särskild rätt till området ska få tillgodose sina intressen. Vid dessa typer av 
frågor aktualiseras avvägningsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken samt stoppregeln i 2 
kap. 9 § miljöbalken. Även i 7 kap. 25 § miljöbalken finns en avvägningsregel som 
anger att hänsyn skall tas till enskilda intressen. Regeln härrör till 
proportionalitetsprincipen och anger vidare att inskränkning i enskilds rätt att använda 
området inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall 
tillgodoses.99 

                                                 
95 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 237 
96 Michanek, s. 202 
97 Michanek, s. 205 
98 Michanek, s. 207 
99 Michanek, s. 208 
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Nationalparkerna är de som anses ha högst status bland de olika områdesskydden. 
Regeringen beslutar om skyddet och staten är alltid en nationalparks ägare. Syftet 
med nationalparker är att bevara ett större område i dess naturliga tillstånd.100 

Naturreservat är vanligare än nationalparkerna. Beslut om inrättande av naturreservat 
fattas av Länsstyrelsen eller Kommunen. Syftet med ett naturreservat kan exempelvis 
vara att bevara gammal skog där värdefulla djur och växtarter lever. Vid bildandet av 
naturreservat, som kan ta flera år, föreligger det en risk för att det som skall skyddas, 
utsätts för förstörelse. Länsstyrelsen eller Kommunen kan i dessa fall med stöd av 7 
kap. 24 § miljöbalken, besluta om ett interimistiskt förbud. Förbudet innebär att det 
krävs tillstånd för att vidta åtgärder inom området, förbudet gäller omedelbart och 
vanligast i ett år men kan förlängas.101 Tilläggas skall, att redan under 1920-talen 
fanns liknande regler om interimistiskt förbud, i den dåvarande skogsvårdslagen. Det 
kan ta lång tid att inrätta ett naturreservat, i sådan situationer finns det alternativ till 
naturreservat. Alternativet avser att inrätta ett biotopsskyddsområde, detta är speciellt 
till hjälp då det finns livsmiljöer för hotade djur- och växtarter och som är i behov av 
ett omedelbart skydd. Redan 1991 infördes reglerna i dåvarande naturvårdslagen, men 
finns idag i 7 kap. 11 § miljöbalken. Skyddet avser ett mindre område, även om en 
klar gräns inte finns angiven. Är området av större karaktär skall ett naturreservat 
bildas. Det finns två olika former av biotopsskydd, A-biotoper och B-biotoper. Till A-
biotoper hör exempelvis alléer. De är definierade i förordningen om områdesskydd 
och skyddet gäller direkt. B-biotoper kan exempelvis vara äldre naturskogsartad skog. 
Även dessa biotoper finns angivna i förordningen om områdesskydd men för 
exempelvis skogsmarker skall Skogsstyrelsen peka ut varje enskilt område och 
avgränsa det geografiskt.102  
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6. Internationell rätt  

Sverige skall som medlemsstat i EU införliva vissa direktiv i den nationella 
lagstiftningen. Varje medlemsstat har relativt stor frihet gällande tillvägagångssättet 
att nå målen i direktiven, kravet är att målen skall uppnås. Exempelvis kan varje 
medlemsstat anta egna nationella mål i syfte att skydda ett område. Eftersom friheten 
är stor, kan varje medlemsstat välja att ställa hårdare krav än vad direktiven kräver.103 

Vad beträffar skyddet för naturområden i Sverige, har Sverige valt att införa dessa 
under miljöbalken. Det ankommer på Naturvårdsverket att föra en kontinuerlig 
förteckning över naturområden. I framtiden är avsikten att områdena skall få ett 
skydd genom inrättande av en nationalpark eller ett naturreservat.104 

6.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Natura 
2000 skapades i syfte att förhindra utrotningen av djur och växter samt deras 
livsmiljöer. Nätverket består av två direktiv, Art- och habitatdirektivet105 samt 
Fågeldirektivet106 Under konventionen i Rio de Janeiro för biologisk mångfald 1992 
arbetades olika mål fram, varefter EU har instiftat de båda direktiven som medel att 
nå målen i Riokonventionen. För Sverige började direktiven att gälla 1995 vid 
inträdet i EU. Direktiven utgör grunden för EU:s naturvårdspolitik.107  

Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet kräver att varje medlemsstat skall utse 
särskilda skyddsområden och särskilda bevarandeområden. EU:s kommission utför en 
listning som formellt sett innebär att direktivets skyddskrav inträder. Varje 
medlemsstat skall sedan utföra en egen listning av de särskilda skyddsområden och 
särskilda bevarandeområden.108 

Inom Natura 2000 – områden råder speciella krav. Enligt 7 kap. 28 § miljöbalken 
ankommer det på regeringen att utse de områden som skall ingå i de särskilda skydds 
eller särskilda bevarande områdena. Det är endast regeringen, efter samråd med 
kommissionen som får upphäva ett beslut om ett område som utgör särskilt skydds 
eller bevarande område. Beslutet skall i sådana fall motiveras av att områdets 
naturvärden inte längre motiverar skyddet.109 

I ett område som utgör särskilt skydds- eller bevarande område gäller enligt 7 kap. 28 
a § miljöbalken, att tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett förtecknat naturområde. Enligt 2 st. 
krävs inte tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som är nödvändiga för 
skötsel och förvaltning inom området.  

                                                 
103 Hemsida 1  
104 Michanek, s. 226 
105 Rådets direktiv 92/43/EEG 
106 Rådets direktiv 79/409/EEG 
107 Hemsida 1 
108 Michanek, s. 225 
109 Michanek, s. 227 
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Länsstyrelsen är prövningsmyndighet, om inte verksamheten skall prövas enligt 9, 
11-15 kap. miljöbalken. I dessa fall är Miljödomstolen prövningsmyndighet. 
Undantag från tillståndsprövning ges om verksamheten eller åtgärden har påbörjats 
före 1 juli 2001.110 Undantaget gäller enbart om verksamheten eller åtgärden pågår 
oförändrad. Tillståndsprövningen kräver att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kap. miljöbalken utförs. Enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken får tillstånd till en 
verksamhet eller åtgärd endast tillåtas om inte åtgärden eller verksamheten 
exempelvis: 

 ”kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som 

avses att skyddas,” eller ”medför att den art eller de arter 

som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett 

betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten 

eller arterna.”  

Tillståndskraven är relativt strikta, det är tillräckligt att det föreligger en risk för skada 
på naturvärdena för att tillstånd inte skall ges. Syftet är att även små störningar kan ha 
en negativ påverkan långsiktigt och att kollektivet av negativa källor kan ge stora 
skador.  

Regeringen får meddela undantag från tillstånd även om förutsättningarna i 7 kap. 28 
a § miljöbalken inte är uppfyllda, detta kräver dock att samtliga punkter i 7 kap. 29 § 
miljöbalken är uppfyllda, exempelvis skall det saknas alternativa lösningar. I de flesta 
fall sker en avvägning mellan den planerade verksamheten eller åtgärden mot den 
kostnad som uppkommer om en alternativ plats måste väljas. Den alternativa platsen 
får inte medföra orimliga kostnader. Dock finns ännu inte någon prejudicerande dom 
för dessa fall.111 

6.2 Fågeldirektivet 

Fågeldirektivet infördes 1979 men började för Sveriges del gälla 1995. Direktivet 
kräver att vi i Sverige skyddar vilda fåglar och bevarar deras livsmiljöer. Sverige har 
uppskattningsvis 350 olika fågeltyper. 67 av dessa återfinns i bilaga ett till direktivet. 
Särskilda skyddsområden där dessa fåglar häckar skall även pekas ut och ingå i 
Natura 2000. De fåglar som listas i bilaga två och tre påverkar medlemsstaternas 
möjlighet till jakt och handel. 

Enligt artikel två är det övergripande syftet med direktivet att bibehålla eller återskapa 
arternas populationer på en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och 
kulturella behov. Syftet skall uppnås genom en kombination av åtgärder riktade mot 
arterna och deras livsmiljöer. I inledningen till direktivet beskrivs att de arter som 
förekommer inom EU:s territorium och som minskar i antal är flyttfågelarter. Arterna 
utgör ett gemensamt ansvar och arv för alla medlemsstater. Direktivet innehåller 
bestämmelser som ålägger varje medlemsstat att förbjuda försäljning, transport och 
förvaring av levande eller döda vilda fåglar som naturligt förekommer i någon 
medlemsstat. Undantagen från huvudregeln är begränsade.112  

                                                 
110 övergångsbestämmelser SFS 2001:437  
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112 Rådets direktiv 79/409/EEG  



23 
 

6.3 Art- och habitatdirektivet 

Direktivet omfattar fler än 1000 arter och 231 naturtyper som gemensamt beslutats av 
medlemsländerna inom EU. I Sverige finns uppskattningsvis 150 av de 1000 arter 
som omfattas av art- och habitatdirektivet. Vidare återfinns 88 av de 231 naturtyper 
som omfattas av direktivet.113 

De arter som anses som särskilt skyddsvärda enligt art- och habitatdirektivet delas in i 
tre olika kategorier 

• Arter vars livsmiljö ska skyddas. Särskilda bevarandeområden skall avsättas   
för att ingå i Natura 2000. Listningen återfinns i bilaga två till direktivet. 

• Arter som kräver strikt skydd, exempelvis fridlysning. Listningen återfinns i 
bilaga två och fyra till direktivet. 

• Arter som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder, exempelvis vid risk för 
att arterna minskar i antal på grund av exploatering eller insamling. Listningen 
återfinns i bilaga fem till direktivet. 

De naturtyper som ingår i direktivet är de som anses skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv. En naturtyp som ingår i direktivet är barrskog, som vi i Sverige inte 
kanske anser vara särskilt speciell, eftersom den är väldigt vanlig. Något mer ovanligt 
är urskogarna, även dessa omfattas av direktivet.114 

Art- och habitatdirektivet kräver även en övervakning och rapportering till EU 
angående bevarandestatusen. 2007 gjordes en rapportering av Artdatabanken, på 
uppdrag av Naturvårdsverket.115 
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7. Naturvårdshänsynen i skogsvårdslagen 

Sverige har stora skogstillgångar. Av landets totala yta på 40,8 miljoner hektar 
landareal består 22,5 miljoner hektar av produktiv skogsmark. 4,1 miljoner hektar av 
den totala ytan utgörs av skyddad areal, exempelvis för nationalparker, naturreservat 
samt naturvårdsområden. Sveriges skogstillgångar utgör en viktig del för Sveriges 
ekonomi, men i vissa hänseenden är det viktigt att bevara skogen, både för 
friluftslivet men framförallt för de djur och växter som lever i området. Genom 
nuvarande skogsvårdslags likställda mål kan frågan uppkomma hur starkt skyddet för 
bevarandet av naturmiljön verkligen är.116 

7.1 Naturvårdshänsynen i 1979 års skogsvårdslag 

Naturvården uppmärksammandes särskilt genom 1979 års skogsvårdslag och infördes 
i 1§ som lyder; ”…hänsyn skall tas till naturvården och andra allmänna 

intressen”,117 vilket inte kan anses som särskilt omfattande eller preciserande. 
Tidigare versioner av skogsvårdslagen har även haft inriktning mot regler om 
avverkning samt efter vilka behov avverkning får ske. Återväxtåtgärder och hänsyn 
till att ny skog skall planteras inrättades dock så tidigt som i 1903 års version av 
skogsvårdslagen. Genom 1979 års skogsvårdslag har man påvisat en mognad samt att 
insikten om naturens värde spelar en stor roll. Skogen tillhandahåller liv och hem för 
många olika djur och växtarter. Genom sekel av avverkning och bristen på hänsyn till 
dessa, genomförs nu försök att bygga upp och bevara det som en gång fanns. Viktigt 
är även att betona att Sverige år 1979 inte hade någon miljölagstiftning vars syfte var 
att skydda djur och växter från skador och olägenheter. Bestämmelser om natur och 
miljö gällde genom 1969 års miljöskyddslag, lagstiftningen åsyftade inte att skydda 
miljön i den utsträckning som nuvarande miljölagstiftning gör idag.118  

1979 års skogspolitik baserades på grundtanken att skogsbruket måste stämma 
överens med övriga samhällssektorer. Principregeln i 1979 års skogsvårdslag var att 
hänsyn skall tas till naturvården. Det primära målet var dock fortfarande 
exploateringsinriktat och därmed att skogsmark skall ge en varaktigt hög och 
värdefull avkastning.119 Senare gjordes bedömningen att det övergripande 
skogspolitiska målet har uppnåtts, utom i fråga om hänsynen till naturvården. Det 
övergripande målet med skogspolitiken omarbetades. Kommittén föreslog i 
propositionen därefter en tydligare och starkare betoning av naturvården och dess 
betydelse i skogsbruket. Av propositionen framgår även att insikten om miljövård har 
ändrats samt att nya kunskaper om samspelet i naturen har ökat. Förslaget 
överensstämmer på ett internationellt plan med konventionen om biologisk mångfald. 
Utformningen av detaljerade mål överlämnades dock åt Skogsvårdsmyndigheten. 
Förslaget kom att innebära två likställda mål; ett produktionsmål och ett miljömål.120 

 

 

                                                 
116 Hemsida 16 
117 SFS 1979:428 1 § 
118 Michanek, s. 468 
119 Michanek, s. 468 
120 Prop. 1992/93:226, s. 27 
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7.2 Skogsvårdslagens mål och förvaltning 

Riksdagen fattade beslut om en ny skogspolitik och i propositionen beskrivs målen 
enligt följande: 

Miljömålet: ”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En 

biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Skogen skall brukas 

så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att 

fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och 

naturtyper skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala 

värden skall värnas.” 

Produktionsmålet: ”Skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och 
ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning 

skall ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar.” 121  

Målen är tänkta att uppnås genom skogsägarnas egna insatser och genom en 
samverkan mellan de olika skogspolitiska medel som finnas att tillgå. 
Skogsvårdslagen anger de ramar och grundläggande krav som anger hur skogsbruket 
skall bedrivas.122 Trots att lagen i nuvarande utformning innehåller en större insikt om 
naturvården är det inte tillräckligt att genom en målregel skydda den biologiska 
mångfalden. Det behövs kompletterande regler för att genomföra målet, vilket är 
skogsvårdslagens stora brist gällande naturvårdshänsynen.123 

Skötseln av skogen har en stor betydelse för naturen, det är främst genom olika 
skötselåtgärder som regler om naturvårdshänsyn kan aktualiseras. Skötselreglerna kan 
indelas i tre olika kategorier: 

• Regler om anläggande av ny skog, 5 § skogsvårdslagen 
• Avverkning av skog, 10 och 14  §§ skogsvårdslagen 
• Skydd mot insektshärjning, 29 § skogsvårdslagen124 

Enligt 5 § skogsvårdslagen skall en skogsbrukare anlägga ny skog om något av de 
följande är uppfyllt 

• ”Om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på grund av 

skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt,” 5 §1 st. 1 p. 
skogsvårdslagen 

• ”Om marken ligger outnyttjad,” 1 st. 2p. skogsvårdslagen 
• ”Om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.” 1 st. 3p. 

skogsvårdslagen 

Reglerna är av stor vikt ur ett naturvårdsperspektiv. Reglerna motverkar att mark 
avskogas, vilket är av betydelse för klimatet. Reglerna innebär även att gammal skog 

                                                 
121 Prop. 1992/93:226 
122 Skogsvårdslagstiftningen, s. 5 
123 Michanek, s. 465 
124 Michanek, s. 466 
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i vissa fall skall ersättas med ny skog. Resultatet blir att de värdefulla biotoper som 
finns i gamla naturskogar inte får möjlighet att bildas naturligt.125 

7.3 Regler om ersättning 

En skogsbrukare idag är inte på samma sätt som tidigare, lagligt tvingad att bruka 
skogen med resultatet att den biologiska mångfalden skadas. En skogsbrukares stora 
intresse är att få ett ekonomiskt utbyte av skogsbruket. I sådana situationer 
aktualiseras reglerna om natur- och kulturvårdshänsyn. Främst aktualiseras 30 § 
skogsvårdslagen som lyder: 

 ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till 

naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötseln 

av skog…” ”…Bemyndigandena i första och andra styckena 

medför inte befogenhet att meddela föreskrifter som är så 

ingripande att pågående markanvändning avsevärt 

försvåras.”126 

Enligt föreskrifterna gäller hänsynen vid all skötsel av skog, därmed även på mark 
som inte är skogsmark.127 Skador skall undvikas eller begränsas och med uttrycket 
avses att skador skall undvikas helt, om möjligt inom ramen för 
intrångsbegränsningen.128 Om möjlighet inte föreligger att ta hänsyn enligt 
intrångsbegränsningen skall hänsyn i första hand tas till de arter som är rödlistade och 
kan härledas till kategorierna: akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade, 
enligt Naturvårdsverkets beslut från den 28 april 2010.129 

Begränsningen av föreskrifterna angående hänsynen till natur- och kulturmiljövården 
rör bestämmelsen att föreskrifterna aldrig får innebära ett avsevärt försvårande av 

pågående markanvändning, enligt 30 § 4 st. skogsvårdslagen. I de allra flesta fall 
anses åtgärder eller verksamheter inom skogsbruket som pågående markanvändning. 
Toleranströskeln för begreppet avsevärt försvåras är i det närmaste samma som vid 
tillämpningen av miljöbalkens regler om ersättning grundade på naturvårdskrav. 
Detta innebär således, för att kunna genomföra EU:s direktiv gällande bevarande av 
vissa områden, måste kraven grundas enligt reglerna i 7 kap. miljöbalken.130 

Möjlighet finns att exempelvis bilda naturreservat, skogsbrukarna har rätt till 
ersättning i sådana fall och skyddet blir i dessa fall en ekonomisk fråga för Stat eller 
Kommun. Miljömyndigheter kan ingripa utan att skogsbrukarna har rätt till 
ersättning, i dessa fall måste det dock vara fråga om att skydda människors hälsa eller 
miljön mot föroreningar och likartade störningar.131 

                                                 
125 Michanek, s. 467 
126 Michanek, s. 468 
127 Beträffande begreppet skogsmark, se 2 § 1 st. 1p. skogsvårdslagen 
128 Skogsvårdslagstiftningen, s. 56 
129 Skogsvårdslagstiftningen, s. 57 
130 Michanek, s. 469 
131 Michanek, s. 469 
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Egendomsskyddet är grundlagsfäst och kommer till uttryck genom grundlagen och 2 
kap. 18 § regeringsformen som lyder: 

”Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen 

kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till 

någon enskild genom expropriation eller annat sådant 

förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 

användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för 

att tillgodose angelägna allmänna intressen.  

Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande 

tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning 

för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad 

den för vilken det allmänna inskränker användningen av 

mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 

markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt 

försvåras…” 

Denna grundlagsskyddade rättighet är av stor vikt, inte minst för skogsbrukarna, 
eftersom marken riskerar att tas i anspråk för annat bruk. Ersättningen som blir 
aktuellt i fall  när det gäller skogsbruk, finns i 31 kap. miljöbalken.132 

Grundlagen anger två olika fall av ingripanden av äganderätten. Det första är 
expropriation, vilket är en tvångsvis överföring av egendomen till annan, eller en 
annan rätt att utnyttja denna. Det andra är att miljökrav ställs och inskränker det egna 
utnyttjandet av egendomen.133  

En fastighetsägare har rätt till så kallad intrångsersättning, enligt 31 kap. 4 1§ 
miljöbalken, i beslut där  

• Nationalpark, eller natur- eller kulturreservat är tänkt att upprättas 
• Ett förbud meddelas eller dispens nekas inom ett biotopsskyddsområde 
• Föreskrifter meddelas för ett vattenskyddsområde 
• Tillståndsprövning pågår för ett Natura 2000-område134 

För skogsbrukets del anger begreppet gränsen för naturvårdshänsynen. Gränsen för 
toleransnivån innebär att en markägare får tåla visst intrång utan ersättning, en 
markägare skall inte behöva tåla mer än 10 % försämring av värdet utan att få 
ersättning (Se Expropriationslagen för närmare riktlinjer). Det vanliga är att 
ersättningen uppgår till minskningen av fastighetens marknadsvärde.135 

Begreppet pågående markanvändning ger som synes utrymme för tolkning. 
Begreppets innebörd innefattar inte enbart det faktiska utnyttjandet av marken. Enligt 
propositionen omfattar begreppet även ”normal och naturlig rationalisering av 

verksamheten.” Bedömningen sker från fall till fall och utgångspunkten är vad som 

                                                 
132 Michanek, s. 419 
133 Michanek, s. 417 
134 Michanek, s. 419 
135 Michanek, s. 427 



28 
 

framstår som en naturlig fortsättning av den pågående markanvändningen vid varje 
tidpunkt. 136  

Intrånget som relateras till berörd del av fastighet kan innebära att endast en liten del 
tas i anspråk. Inom skogsbruket innebär detta att ”ett skogsbestånd eller flera mindre 

bestånd som avses bli behandlade med samma åtgärd samtidigt.”137 

Det förekommer fall där en markägare drabbas av flera intrång under olika 
tidpunkter. Sådana skador brukar benämnas ackumulerad skada. Ett exempel på en 
ackumulerad skada är exempelvis när en skogsbrukare måste iaktta naturvårdshänsyn 
enligt 30 § skogsvårdslagen för att senare erinras om att området är föremål för 
bildandet av ett naturreservat. Beslutet hindrar skogsbrukaren att bruka skogen på 
planerat vis. I inget av fallen sett var för sig anses intrånget så stort att ersättning skall 
utgå. I båda fallen bedömda tillsammans är dock intrånget avsevärt, i dessa fall är har 
markägaren rätt till ersättning. Inför lagändringen 1993 framhölls i motiven att 
reglerna gällande naturvårdshänsynen efterlevdes mycket dåligt. En orsak tordes vara 
att skogsvårdslagen, skogsvårdsförordningen och föreskrifter enligt Skogsstyrelsen 
inte har hänsynskrav som är direkt straffsanktionerade. 138 

För att kunna aktualisera reglerna om straffsanktioner enligt skogsvårdslagen måste 
Skogsstyrelsen i varje enskilt fall i tid få veta att en åtgärd eller verksamhet strider 
mot de meddelade föreskrifterna. Skogsstyrelsen kan i sådana fall meddela ett 
föreläggande om skyddsåtgärder eller förbud. Under förutsättning att dessa krav är 
uppfyllda kan reglerna enligt 38 § angående straffansvar aktualiseras.139 

Avslutningsvis tänkte jag illustrera reglerna om ersättning med ett rättsfall från 
Miljööverdomstolen (MÖD 2008:4). Länsstyrelsen vägrade tillstånd till avverkning 
inom ett tilltänkt naturreservatsområde. Skogsägarna yrkade på skadestånd, vilket 
staten godtog men ansåg att skadan skulle jämkas. Staten ansåg att avverkning var 
möjligt inom andra områden inom brukningsenheten. Miljööverdomstolen fann att det 
förhållandet att brukningsenheten eventuellt innehöll ytterligare avverkningsmogen 
skog inte utgjorde tillräckligt skäl för jämkning av skadeståndet. Statens yrkande om 
avdrag för skadebegränsande avverkningar avslogs. Miljööverdomstolen bestämde 
vidare toleransavdraget till 67 500 kronor vilket motsvarade 4,3 procent av 
marknadsvärdeminskningen.140 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Prop. 1972:111 bil. 2,  s. 334 
137 Michanek, s. 427 
138 Michanek, s. 428 
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140 Mål M 9646-06 
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8. Analys av skogsvårdslagen 

Genom detta avsnitt kommer jag att kritiskt granska skogsvårdslagens förmåga att 
värna om naturen. Genom detta avsnitt skall jag analysera om reglerna angående 
naturvårdshänsyn i skogsvårdslagen kan anses tillräckliga för att uppnå  
skogsvårdslagens syfte. Jag kommer att med hjälp av rättsfall och olika händelser i 
praktiken visa på lagstiftningens tillämpning och efterlevnad i praktiken.  

8.1 Avverkningshotat område i Kvikkjokk 

Skogsvårdslagen har som tidigare sagt två syften; Det ena syftar att bruka skogen så 
att den ger en god avkastning. Det andra syftet är att den biologiska mångfalden skall 
behållas. Lagens syfte kan i vissa fall ge upphov för konflikter. Jag har funnit ett bra 
exempel på en konflikt mellan de båda syftena, händelsen gäller ett avverkningshotat 
område i Kvikkjokk.  

Sedan 1976 har en intressekonflikt utspelats i Kvikkjokk där markägare har stridit 
mot avverkningsstopp och naturreservatsbildningar. Länsstyrelsen valde att bilda 
naturreservatet Kamajokk, men utelämnade en del runt Änokdeltat.141 Enligt en 
artikel som publicerades i Norrbottenskuriren den 17 september 2010 har 
Skogsstyrelsen mottagit två avverkningsanmälningar gällande avverkning av en 
urskogsartad naturskog om 55 hektar. Avverkningsanmälningarna gäller ett område 
runt Änokdeltat. Världsarvet Laponia ligger i direkt anslutning till området. Eftersom 
området ligger ovanför gränsen för fjällnära skog krävs tillstånd av Skogsstyrelsen 
innan avverkning kan genomföras142. Enligt 18 § skogsvårdslagen skall tillstånd till 
avverkning inte ges om avverkningen är oförenlig med andra intressen av väsentlig 
betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Trots detta är lagen relativt svag 
när det gäller skyddet av värdefulla miljöer samt att lagen ger utrymme för tolkning. 
Det avverkningshotade området ligger som en enklav mellan naturreservaten 
Kamajokk och Kvikkjokk-Kabla fjällurskog. Länsstyrelsen valde dock vid bildandet 
av Kamajokks naturreservat att inte ta med det område som avverkningen avser.143 

Många personer blev upprörda över situationen. Vissa hävdade att Länsstyrelsen 
borde fatta ett interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken, så att området inte 
riskerade att avverkas. Enligt ett brev som Naturskyddsföreningen skrev till 
Skogsstyrelsen 2010-09-17 ville föreningen hävda att tillstånd till avverkning inte 
skall ges. De yrkade vidare att de båda områdena i fråga är klassade som riksintressen 
för naturvård och friluftsliv, samt att sakkunniga på Länsstyrelsen i Norrbotten 
bedömer att de båda områdena är av väsentlig betydelse för naturvården. De menar att  

”Landskapsvärdena är synnerligen höga och en 

fragmentering av ett helt intakt naturskogsområde vore inte 

försvarbart. Natur med stort nationellt och europeiskt värde 

står på spel.” 

Enligt Skogsstyrelsen i Jokkmokk är de föreslagna avverkningarna klassade som 
nyckelbiotoper. I området där avverkningen hotar har 18 rödlistade arter påträffats. 
                                                 
141 Hemsida 11 
142 Hemsida 5 
143 Hemsida 9 
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Vidare hävdar de med stöd av sakkunnigt utlåtande från Länsstyrelsen och 18 § 
skogsvårdslagen att svaret är mycket tydligt i detta enskilda fall.144 

Enligt en artikel som publicerades i Lantbruk och Skogsland den 5 februari 2011 gav 
Skogsstyrelsen i Jokkmokk tillstånd till avverkning av 40 hektar skog i Änokdeltat. 
Avverkningarna kommer att genomföras av två bröder som säger att de uppskattar att 

Skogsstyrelsen har kurage att följa lagen.145 Enligt Skogsstyrelsens jurister kan de 
inte avslå avverkningsansökan, de hävdar att om ansökan avslås är de skyldiga att 
utge ersättning till markägarna, de ekonomiska resurserna finns inte. En överklagan 
inlämnades till Skogsstyrelsen den 16 februari 2011 av Tor Lundberg som är delägare 
till ett markområde i Kvikkjokk. Tor anger som skäl till överklagan att området har 
betydelse för honom och många andra människor som lever där. Det är ett ekologiskt 
känslig område med stora rekreationsvärden som kommer att påverkas negativt. 
Vidare hävdar Tor att om kalhyggen tas upp i Änok kommer de aldrig att kunna 
återbeskogas. Som stöd för detta anger han den enorma kalavverkningen i början av 
1970-talet, genomförd av samma markägare som nu har givits tillstånd till 
avverkningen. Tor menar att markägarna har i generationer eftersatt åtgärderna för 
återplantering. Som stöd i lagstiftningen anger han främst att 18 § skogsvårdslagen 
skall tolkas till fördel för naturvården samt att området är av riksintresse enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken och 4 kap. 2 § miljöbalken. Avslutningsvis hävdar Tor att i samband 
med prövningen av avverkningsansökan har samråd endast skett med Tuorpons 
sameby och inte Jåhkågaska Tjiellde, trots att halva avverkningsarealen är denna 
samebys område.146 

 

 

 

Bilden visar Änokdeltat med skogen som hotas av avverkning till vänster och 
höger i bild.147 
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Den 8 mars 2011 publicerade Skogsaktuellt en artikel att tillstånd till avverkningen 
bifalles, trots protester och överklagan. Skogsstyrelsen menar att beslutet är 
omsorgsfullt avvägt efter samråd med Länsstyrelsen, organisationer och markägare. 
Skogsstyrelsens egen bedömning av 18 § skogsvårdslagen är att den skall tillämpas i 
undantagsfall. Paragrafen skall användas när området kan bli föremål för bildandet av 
ett naturreservat. Med anledning av de nyckelbiotopsklassade som finns i områdena 
menar Skogsstyrelsen att de har möjlighet att avslå ansökan om tillstånd till 
avverkning med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken, problemet är att det skulle innebära 
en kostnad för Staten utan att ge området ett varaktigt skydd. Frågan om bildandet av 
ett naturreservat har varit aktuell, men Länsstyrelsen har klargjort att de inte har för 
avsikt att bilda naturreservat av området.148 
 
8.2 Avverkning i strid med lagen 
 
Som tidigare sagt skall avverkning anmälas till Skogsstyrelsen. För vissa 
skogsbrukare kan olika regler slå olika hårt. Exempelvis kan en skogsbrukare äga 
mark inom ett område som är skyddat eller tänkt att skyddas, vilket medför än mer 
regler och krav, i vissa fall förbud mot avverkning. Tyvärr finns det skogsbrukare 
som inte följer lagstiftningens regler och avverkar utan tillstånd, eller avverkar i ett 
område där förbud gäller. 

Inom ett biotopsskyddat område gäller, enligt 7 kap. 11 § 2 st. miljöbalken att 
verksamheter inte får bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. 
Dispens kan medges om det finns särskilda skäl. Vidare är det straffbart att skada en 
A- eller B-biotop enligt 29 kap. 2 § miljöbalken. Begreppet skada begränsas inte till 
fysiska ingrepp, exempelvis skogsavverkning. Det generella skyddet som A-biotoper 
har och den vida förbudsregeln kan i vissa fall slå oproportionerligt hårt mot 
markägare. Ett exempel på när Länsstyrelsen kan medge dispens är när en biotops 
skyddsvärde inte är särskilt högt samtidigt som intresset av att nyttja området är stort. 
Jag skall nedan redovisa två fall där avverkning skett i strid med lagen, dock har jag 
inte funnit någon information om utgången av fallen.149   

I  september 2009 har avverkning skett i ett biotopsskyddat område i Tvärred. 
Skogsstyrelsen har gjort undersökningar och överlämnat beslutet åt 
åklagarmyndigheten att undersöka möjligheten till åtal för brott mot miljöbalken. 
Representanter från Skogsstyrelsen har själva besökt området och konstaterat att 
naturmiljön påtagligt skadats genom avverkning av träd samt genom körning av 
maskiner som förorsakat markskador. Skogen i fråga är av gammal natur och det har 
inte förekommit någon avverkning i området på 30 år.150 

Enligt en artikel som Värmlands Folkblad publicerade 2011-04-20, anser 
Skogsstyrelsen att brott har begåtts inom ett område i Torsby. Det var i februari 
månad det upptäcktes att ett område om 1,4 hektar föryngringsavverkats utan att 
anmälan gjorts till Skogsstyrelsen. Enligt Skogsstyrelsens regler skall en 
föryngringsavverkning som omfattar minst 0,5 hektar skog föregås av en anmälan 
minst sex veckor i förväg. Åklagare skall utreda om skogsägarna skall åtalas.151 

                                                 
148 Hemsida 13 
149 Michanek, s. 216 
150 Hemsida 18 
151 Hemsida 19 



32 
 

8.3 Botniabanan 

Som jag tidigare anfört i avsnitt 6.1 skall ett Natura 2000-område skyddas och det 
råder strikta krav på vilka åtgärder och verksamheter som får verka inom ett sådant 
område. Enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett förtecknat 
naturområde. Enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken får tillstånd till en verksamhet eller 
åtgärd endast tillåtas om åtgärden eller verksamheten inte kan skada de livsmiljöer i 
området eller medför att de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på 
ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arterna. Regeringen kan 
meddela undantag, detta kräver dock att samtliga punkter i 7 kap. 29 § miljöbalken är 
uppfyllda. Det skall exempelvis saknas alternativa lösningar. Jag skall nedan redovisa 
ett fall där byggnationen av Botniabanan skulle medföra att järnvägen korsade ett 
Natura 2000-område. 

Området vid Umeälvens delta och slätter utgör Natura-2000 område och skall alltså 
skyddas enligt internationell rätt.  Den 12 juni 2003 gav Regeringen i ett 
tillåtlighetsbeslut, tillåtelse att låta Banverket bygga Botniabanan genom de berörda 
områdena. Ärendet har varit omdiskuterat och överklagan på tillståndet inlämnades 
till Miljööverdomstolen som återförvisade ärendet till Miljödomstolen i juni 2006 Vid 
huvudförhandlingen i februari 2007 motsatte sig markägare, Svenska 
Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening att Banverket skulle få 
begärda tillstånd. De ansåg att skadorna på miljön är av så allvarliga att det inte går 
att kompensera för intrånget i  Natura 2000-områdena samt att det förelåg allvarliga 
brister i den miljökonsekvensbeskrivning som Banverket genomfört. Miljödomstolen 
har avslagit beslut den 2 mars 2007 om yrkanden från markägare att 
förhandsavgörande från EU-domstolen skulle inhämtas. Miljödomstolen anser sig 
bunden av regeringens tillåtlighetsbeslut och tar inte ställning till alternativa 
bansträckningar och övriga frågor som regeringen beslutat om. Miljödomstolen anser 
att miljökonsekvensbeskrivningarna kan godkännas samt att tillstånd kan meddelas, 
dock med föreskrivna villkor. Miljödomstolen beslutade den 26 april 2007 att 
Banverket fick tillstånd att anlägga Botniabanan inom Natura 2000-områdena 
Umeälvens delta och slätter samt att på banan få bedriva järnvägstrafik.152 Beslutet 
omfattar tillstånd till vattenverksamhet, bland annat omfattades en 1900 m lång 
järnvägsbro. Tillståndet är förenat med 26 villkor, Banverket skall vidta 
kompensationsåtgärder på grund av intrånget.153 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Hemsida 3 
153 Hemsida 2 
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9. Diskussion  

Skogsvårdslagen infördes första gången 1903, den har reviderats vid flera tillfällen 
och kommer antagligen att genomgå ändringar igen. Tidigare skogsvårdslagar har 
haft inriktning mot regler om avverkning och återväxt, lagen har före 1979 verkat 
exploateringsinriktad. Dagens gällande skogsvårdslag är från 1979 men genomgick 
viktiga ändringar 1993. Det brukar talas om att 1903 års skogsvårdslag markerade en 
brytpunkt mellan 1800-talets exploatering av virke och 1900-talets 
virkesproducerande skogsbruk. Jag skulle vilja tillägga att 1979 års skogsvårdslag 
markerade en brytpunkt mellan dåvarande exploatering samt naturvårdshänsyn. Det 
var i 1979 års skogsvårdslag som naturvårdshänsynen på allvar fick uppmärksamhet 
och infördes i 1 § skogsvårdslagen. Trots att lagen inleds med att avkastningen skall 
vara god, måste lagens primära syfte anses vara att verka exploaterande. Trots detta 
har naturens värde även fått en mening, vilket jag tycker visar på en utveckling i rätt 
riktning. 

Ur ett historiskt perspektiv är naturvårdshänsyn relativt nytt. Kunskap och insikt om 
antalet arter och värdefulla naturtyper som existerar på vår jord fanns inte för 100 år 
sedan. Den kunskapen är relativt ny och under en kort period har experter matat oss 
med information om hur många djur och växtarter som idag är utrotade. Skulden kan 
inte urskiljas i att djur och växter har utrotats med anledning att skog har avverkats, 
eftersom kunskapen om djurens och naturens värde inte fanns. Vetskapen om att 
utrotning pågick, eller konsekvenserna som blir ett resultat av en hänsynslös 
avverkning, fanns inte heller. Idag kan man dock lägga skulden på att avverkning sker 
med anledning av girighet efter pengar, eftersom det idag finns lagstiftning som skall 
följas. Idag lever vi i ett modernt tekniksamhälle som expanderar i en väldig takt. 
Ingen kan undgå information från media som berättar för oss att olika djur- och 
växtarter har blivit utrotade eller hotade och att detta måste få ett slut. Misstagen från 
förr kan ingen ändra på, men det är genom misstag som man kan dra lärdom. 
Naturvårdshänsynen är som tidigare sagt inarbetad i 1 § och har följande lydelse:  

”Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 

mångfalden behålls.” 

Under 24 år har alltså lagstiftningen ändrats och fått ett tillägg i vad lagen åsyftar. Ur 
ett historiskt perspektiv är ändringen enormt viktig och visar mognad och utveckling. 
Icke att förglömma är att Sveriges skogstillgångar anses vara en förnyelsebar resurs, 
något som måste tas tillvara och utnyttjas.  

Skogsvårdslagens syfte med två likställda mål ger i vissa fall upphov till konflikter. 
Det första syftet är att avverka så att skogsbruket ger en god avkastning, det andra är 
att bevara den biologiska mångfalden. Av Sveriges totala yta på 40,8 miljoner hektar 
landareal består 22,5 miljoner hektar av produktiv skogsmark. 4,1 miljoner hektar av 
den totala ytan utgörs av skyddad areal, exempelvis nationalparker, naturreservat 
samt naturvårdsområden. Med ovan sagda anser jag inte att det borde finnas någon 
konflikt mellan produktionsmål och miljömål. I teorin finns det med största säkerhet 
en balans mellan bevarande och brukande, något som i praktiken inte fått ett felfritt 
genomslag. Naturen har idag och så ofta tidigare fått ge vika för ekonomiska 
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intressen. Jag har funnit fall där det förekommit avverkning utan tillstånd, eller 
avverkning inom ett skyddat område, alltså fall där lagstiftningen inte följts.  

Händelsen i Kvikkjokk där tillstånd till avverkning till slut bifölls, är upprörande.18 § 
skogsvårdslagen reglerar att tillstånd till avverkning inte skall ges när avverkningen 
är oförenlig med andra intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller 
kulturmiljövården. Många personer blev upprörda över den hotande avverkningen, de 
kunde med stöd och utlåtande från sakkunniga på Länsstyrelsen hävda att området är 
av väsentligt intresse för naturvård Enligt Skogsstyrelsen i Jokkmokk är 
avverkningsområdena klassade som nyckelbiotoper, i området har 18 rödlistade arter 
påträffats, som enligt internationell rätt skall skyddas. Trots protester och överklagan 
biföll dock Skogsstyrelsen markägarens avverkningsanmälan. De menade att det 
kommer bli en kostnad för staten att utge ersättning till markägarna samtidigt som 
Länsstyrelsen tydligt klargjorde att bildandet av naturreservat av området inte är 
aktuellt. Händelsen i Kvikkjokk borde inte ge upphov till diskussioner. Lagstiftningen 
ger ett tydligt svar på frågan om avverkning skall tillåtas eller inte, skogsstyrelsen 
själva hävdar att paragrafen är dåligt formulerad och bara skall tillämpas i 
undantagsfall. Ur ett estetiskt perspektiv anser jag att avverkningen påverkar området 
negativt Besök till naturreservat sker ofta med anledning av en vacker och fridfull 
natur, varför det inte vore estetiskt tilltalande att finna ett kalhygge i anslutning till ett 
naturreservat. I teorin borde lagstiftningen i situationer som ovan nämnda ge ett 
tydligt svar. I praktiken sker inte det som borde ske. Bevisligen är lagstiftningen svag 
gällande skyddet för djur och natur. 

Straffsanktionerna har införts i 38 § skogsvårdslagen. Sanktionerna tillämpas i 
alldeles för få fall. Ett antal gånger har jag läst artiklar i media angående olaglig 
avverkning, Skogsstyrelsen har i vissa fall undersökt området och bekräftat 
misstankarna. För sådana situationer borde straffsanktionerna i 38 § skogsvårdslagen 
tillämpas. Så är inte fallet. Ofta utdöms böter och brottslingen kan fortsätta avverka i 
strid med lagstiftningen, lagbrottet medför inte någon större påföljd. Sverige har 22,5 
miljoner hektar produktiv skogsmark. Varför är det så frestande att avverka i ett 
område som utgörs av skyddad areal?  

Inför den senaste lagändringen 1993 framgick det av propositionen, att reglerna 
gällande naturvårdshänsynen efterlevdes mycket dåligt. Orsaken tordes vara att 
reglerna i skogsvårdslagen, skogsvårdsförordningen och föreskrifter enligt 
Skogsstyrelsen inte har hänsynskrav som är direkt straffsanktionerade. För att 
tillämpa straffreglerna i skogsvårdslagen måste Skogsstyrelsen i varje enskilt fall i tid 
få veta att en åtgärd eller verksamhet strider mot de meddelade föreskrifterna. Om 
Skogsstyrelsen i tid får veta att en åtgärd eller verksamhet strider mot meddelade 
föreskrifter har de möjlighet att meddela ett föreläggande om skyddsåtgärder eller 
förbud mot fortsatt verksamhet. Under förutsättning att kraven ovan är uppfyllda kan 
reglerna i 38 § skogsvårdslagen aktualiseras. Tillvägagångssättet är invecklat och 
innehåller onödigt många moment som skall anses vara uppfyllda innan åtgärder från 
Skogsstyrelsen vidtas. 

18 år har förflutit sedan propositionen framhöll att reglerna om naturvårdshänsyn 
efterlevdes dåligt. Min personliga åsikt är att en ny utredning borde tillsättas 
angående skogsvårdslagens straffsanktioner och se över möjligheterna till förbättring. 
En effektivisering av tillvägagångssättet är ett nödvändigt måste. Funderingar 
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uppkommer hur reaktionerna hade mottagits om brottsbalken hade tillämpat samma 
typ av invecklade regler som skogsvårdslagen tillämpar. Attityden bör förändras, det 
anses mycket värre om en människa kommer till skada, än om en utrotningshotad 
djurart far illa. Utredningen bör även se över reglerna angående avverkning i ett 
område som har skilda intressen. Länsstyrelsen borde i större utsträckning utnyttja 
möjligheterna att meddela interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken i fall 
där ett naturreservat är påtänkt och området hotas av avverkning 
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Svensk Offentligt Tryck  

Rådets Direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar 

Rådets Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter 

Proposition 1903: 46 Förslag till lag angående vård av enskildes skogar och till lag 
angående skyddsskogar 

Proposition 1972:111 bilaga 2  

Proposition 1978/79:110 

Proposition 1979:429 

Proposition. 1992/93:226  

Proposition 1997/98:45, del 1 

SOU 1946:41 Betänkande med förslag till skogsvårdslag m.m.  

SOU 2005:39 Skog till nytta för alla? 

SFS 1979:429 Skogsvårdslag 

SFS 2001:437 Lag om ändring i miljöbalken 

Praxis  

Miljööverdomstolen M 9646-06  

Dom 2008-02-01  
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