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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks och beskrivs gällande rätt när det 

gäller frågor som rör avverkning av och formellt skydd av skog i 

Sverige genom skogsvårdslagen och miljöbalken. Skogen utgör 

det centrala området för uppsatsen och en historisk 

sammanfattning av Sveriges skogspolitik samt skogsvårdslagens 

uppkomst presenteras som en bakgrund till uppsatsens 

frågeställningar. Härutöver redogörs även för rättsläget med 

avseende på ädellövskog och lagstiftningens hantering av olika 

intressen illustreras genom en rättsfallsanalys. 

Uppsatsen är av rättsdogmatisk karaktär och fokus ligger på att 

fastställa gällande rätt. Detta innebär dock inte att de politiska 

förutsättningarna har utelämnats då lagstiftningen är ett resultat 

av det politiska arbetet. Uppsatsen analyserar därför även 

Sveriges och i viss utsträckning EU:s miljöpolitiska arbete. 

En rad olika konflikter och problem presenteras och förklaras i 

uppsatsen. Framförallt verkar det råda en obalans mellan de 

politiska ambitionerna å ena sidan och lagstiftningens möjlighet 

att leva upp till dessa å den andra. Det tycks även råda 

motsättningar mellan enskilda skogsägare och staten gällande 

skogsbruk och skogsvård. Undersökningen visar att samarbetet 

mellan dessa parter har varit viktigt under skogsvårdslagens 

tillkomst och det tycks vara genom detta samarbete som 

ytterligare miljöhänsyn i skogsbruket kan åstadkommas.  
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1 Inledning 

Skogen har under lång tid utgjort en viktig resurs för människan, bland annat 

som källa till byggnadsmaterial, uppvärmning, pappersbruk och skydd. 

Efterfrågan på skogligt material har alltså varierat över tid dels p.g.a. skogens 

varierande roll i samhället och dels för de utökade användningsområden 

skogen kan erbjuda. Under industrialiseringen efterfrågades framförallt virke 

för sågverken då efterfrågan ökat samt skogens värde började ta en ekonomisk 

form. I takt med att den mänskliga populationen har ökat har även 

exploateringen av naturen ökat vilket med tiden har fått konsekvenser vi dag 

kan observera. Förhållandet mellan människa och miljö börjar tas upp i 

diskussion och det börjar pratas om hållbar utveckling och värnandet av miljön. 

Den hållbara utvecklingen kom även att innefatta skogen där andra värden än 

ekonomiska fick större utrymme. Ekologi och biologi blev allt viktigare och 

skogens sociala status förändrades även med tiden. Det skulle visa sig att de 

negativa miljöeffekterna sträcker sig utanför nationella gränser vilket gav 

behov av ett globalt samarbete för att värna om miljön. Detta har i sin tur för 

svensk del lett till uppmärksammande av de svenska skogarna inom EU och 

medlemsstaterna har tillsammans skapat miljödirektiv med författningar som 

ska reglera den gemensamma visionen om en bättre miljö. 

De regler som syftar till att säkerställa skydd för skog kommer i konflikt med 

intresset för skogen som en i huvudsak ekonomisk resurs. Det är i denna 

intressekonflikt som det rättsliga regelverket kan ha en avgörande roll och det 

är även här problem kan uppstå som får konsekvenser både ur ett ekologiskt 

och ekonomiskt perspektiv. 

1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att fastställa gällande rätt vad 

gäller frågor om avverkning av och formellt skydd för skog. Syftet är också att 

belysa processen vid tillstånd för avverkning av skog, samt vilka konflikter 

som kan uppstå mellan intresset av att avverka skog och intresset av att skydda 

skog. Då det i Sverige finns en rad olika bestämmelser som rör avverkning av 

skog i olika typer av områden, kommer fokus i uppsatsen att ligga på det 

formella skyddet och regleringen av avverkning av ädellövskog i södra 

Sverige. 

1.2 Metod 

Gällande rätt kommer att fastställas dels genom studier av lagstiftning (lag, 

förordningar och föreskrifter) och förarbeten, inklusive relevanta EU-rättsliga 

dokument, dels genom en analys av rättsfall och andra beslut. Utöver det 

rättsliga materialet kommer rapporter från relevanta myndigheter samt litteratur 

att användas. 

Utöver en rättsdogmatisk metod kommer även en rättspolitisk metod att 

användas sekundärt för att kunna redogöra för miljöpolitikens syfte och dess 

arbete som inte nödvändigtvis förekommer i regleringen. Detta för att politiken 

har en viktig roll inom miljörätten och kan inte förbises. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen består av två moment. Det första momentet utgörs av en teoretisk 

del som syftar till att förklara skillnaden mellan olika typer av skog och 

skogsmark samt skogens roll i samhället. Därefter följer en beskrivning av det 

politiska arbetet, nationellt och internationellt, för att bevara och skydda 

skogen. 

Uppsatsens andra moment består av en rättslig utredning som syftar till att 

redogöra för det rättsliga ramverket för skog, inklusive internationella 

konventioner och EU-rätt, samt fastställa skogsvårdslagens förhållande till 

annan nationell naturresurslagstiftning, främst miljöbalken. Huvudfokus 

kommer ligga i den historiska beskrivningen av hur skogsvården och behovet 

av att skydda skogen vuxit fram, detta följt av skogsvårdslagens uppkomst. 

Även relevanta myndigheters arbete med skogsrelaterade frågor behandlas i 

detta moment i syfte att belysa hur det rättsliga ramverket tillämpas i praktiken. 

Momentet avslutas med en rättsfallsanalys. 

 

2 Skogen som resurs 

Skogen är en central resurskälla för både människa och natur. För människans 

del har skogen i årtusenden använts som råvara för en rad olika områden. Det 

rör sig bland annat om uppvärmning, virkes- och energiproduktion. Skogen har 

även ett kulturellt och historiskt värde och är för många en uppskattad 

naturresurs. Den svenska skogen innehåller även många historiska minnen som 

har ett värde för många. Det finns många historiska avtryck i den svenska 

skogen som i olika grad är synliga även idag. Det förekommer exempelvis ofta 

spår av gamla torplämningar1 och det finns incitament för många att bevara 

dessa områden och inte avverka skogen runt omkring. Att värna om den 

historia skogen bevarar är att visa hänsyn till både äldre och framtida 

generationer då det för kulturarvet vidare.2 

Skogen är inte bara en viktig resurs för människan. Genom fotosyntesen3 bidrar 

skogen till att ta upp växthusgaser, och även om skogen också släpper ut 

växthusgaser har det visat sig att mängden som tas upp är högre än utsläppen 

vilket innebär att skogen bidrar till att minska växthuseffekten.4 Skogen utgör 

även en viktig resurs för andra växter och djur. Tillgången på död ved är viktigt 

för att andra växter och insekter ska kunna överleva. Skogen skapar även ett 

mångbiologiskt samhälle vilket innebär att djur kan leva på växter och andra 

djur, använda skogen som boende och föra sina gener vidare.5 

                                                           
1 Kvarlevor från mindre jordbruksenheter samt spår eller ruiner från historiska byggnader 
2 http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Miljohansyn/Forn--och-kulturlamningar/ 
3 Växters energiprocess där de tar in koldioxid, vatten och energi från solen för att sedan omvandla det till syre 

och druvsocker 
4 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/ 
5 http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Skogsbruket/ 
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2.1 Olika typer av skog 

Sverige är ett väldigt skogsrikt land jämfört med många andra EU-länder vilket 

har hjälpt Sverige med arbetet mot lägre utsläpp av växthusgaser. Sveriges 

totala landyta utgör 40,8 miljoner hektar.6 Av den ytan består 28,2 miljoner 

hektar av skogsmark, varav 23,4 miljoner hektar av skogsmarken utgör 

produktiv skogsmark.7 Sveriges stora mängd produktiv skogsmark innebär att 

landet även har ett stort virkesförråd. Virkesförrådet beräknas uppgå till 3465 

miljoner skogskubikmeter.8 Av den totala skogsmarken ägs ca 49 % av 

enskilda ägare, 23 % av privata bolag och 28 % av övriga aktörer.9 

Nästan hela Sverige ligger inom den så kallade boreala regionen10 vilket 

innebär att barrskog är den vanligaste sorten av skog med trädslagen gran, tall 

och björk. Barrskogen dominerar norra delen av Sverige men förekommer även 

i mindre mängder i de södra regionerna. Ett barrskogsområde som inte utsatts 

för avverkning innehåller många generationer av träd. Det finns dessutom mer 

död skog i dessa områden vilket i kombination med variationen av trådens 

ålder ger ett högre naturvärde. Utöver barrskog finns även en rad andra 

skogstyper som exempelvis; sumpskogar, sandskogar, ädellövskogar och 

lövrika skogar. Dessa skogstyper kan också förekomma i barrskogsområden 

men då i mindre utsträckning. Andra exempel på förekommande trädslag är 

exempelvis asp, lönn och sälg.11 

Ädellövskogar består av gamla träd av olika arter, men innehåller även en stor 

del död ved och buskage, och förekommer främst i södra Sverige. Vanligt 

förekommande trädarter i ädellövskogar är bl.a. ek, lönn och ask. Dessa skogar 

täcker en väldigt liten del av Sveriges skogsmark men är trots det väldigt 

viktiga för växter, svampar, insekter och djur. En stor del av hotade växt- och 

djurarter är beroende av den miljö som ädla lövträd skapar12, då de bistår med 

en biologisk mångfald och genom sin blotta existens bistår naturen i 

återbyggandet av djurpopulationer och ger förutsättningar för andra växter att 

frodas.13 Utöver sitt höga naturvärde har ädellövskogar även ett högt 

kulturvärde då de med dess beständighet upplevs av många som avkopplande 

och är ett nöje att besöka.14 

                                                           
6 En hektar är 10 000 kvadratmeter 
7 Sveriges officiella statistik, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå 2016 s. 55 
8 Skogskubikmeter anger volymen av trädets stam med bark, stubben är inte inräknad 
9 Ägargrupper anges i Sveriges officiella statistik, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå 2016, 

s. 43 och fördelningen i s. 75 samma dokument 
10 En region inom Europa som består av ett vidsträckt vegetationsområde bestående av skogsmark, sjöar och 

myrar beläget i norra halvklotet. Länder som Sverige, Finland, Lettland, Litauen och Estland samt Östersjön 

ingår i denna region 
11 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Skydd-av-skog/Bevara-naturvarden-i-skogen/Skog-med-hoga-naturvarden/ 
12 http://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/om-lov/varfor-lov/varfor-adellov/ 
13 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Skydd-av-skog/Bevara-naturvarden-i-skogen/Skog-med-hoga-naturvarden/ 
14 http://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/om-lov/varfor-lov/varfor-adellov/ 
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2.2 Skogens användningsområden 

Människan har i Sverige brukat virket från skogen på olika sätt under en 

långtgående tid, exempelvis förekom det redan under 1700- talet en omfattande 

förbrukning av skogen för att försörja ståltillverkningen med träkol.15 Till en 

början användes skogen främst för individuella behov inom hushållning i form 

av ved, material till verktyg och byggnadsvirke. I takt med att populationen 

ökade och handeln utvecklades både inom landet och utrikes kom skogsbruket 

att gå över till en alltmer kommersiell verksamhet där bl.a. framställning av kol 

utgjorde en central verksamhet. När industrialiseringen slog igenom växte 

sågverksindustrin upp och i samband med detta ökade avverkningen av skogen 

för att motsvara det ökade behovet. Skogen började ses som en ekonomisk 

resurs och dess användningsområden ökade, exempelvis blev skogen en viktig 

resurs inom papper- och massaindustrin.16 

Numer hamnar cirka hälften av allt avverkat virke hos sågverken där stockarna 

kapas till brädor och plank. Det läggs möda på att utnyttja så mycket av 

resursen som möjligt och det spån som blir över efter kapning används därför 

till andra processer som pappersbruk och tillverkning av pellets eller 

spånskivor. Spåntillverkning står för en relativt liten del medan 

pappersmassaindustrin är det näst största produktionsområdet för avverkad 

skog där cirka 40 % av avverkat virke hamnar.17 

Skogen är en förnybar resurs då det efter varje avverkning sker en 

återplantering. Genom att använda virke som råvara kan produkter som tidigare 

tillverkats av andra råvaror som plast och stål istället tillverkas av trä och på så 

vis kan exempelvis klimatpåverkan minskas. Som tidigare nämnts läggs möda 

på att använda restprodukterna från avverkade träd och ett exempel på en viktig 

industri där restprodukter används är bioenergiproduktionen. Skogen kan där 

användas som råvara för tillverkning av bioenergi vilket kan användas som 

drivmedel för fordon. Koldioxidutsläpp från bioenergiförbränning har visat sig 

vara lägre än för förbränningen av fossila bränslen vilket innebär att en utökad 

användning av bioenergi kan leda till minskade utsläpp av koldioxid.18 

Skogen har alltså många användningsområden och i många fall leder 

användandet av virke som råvara till minskade koldioxidutsläpp. Därmed inte 

sagt att en ökad virkesproduktion bidrar till en hållbar utveckling – ett hållbart 

skogsbruk är minst lika viktigt. Det blir en fråga om att balansera nyttjande och 

bevarande. 

3 Skydd av skog 

Skogen är en vital faktor för människan men den är också en biologisk och 

ekologisk grundpelare som möjliggör liv på planeten. Med detta i åtanke finns 

ett starkt incitament för att garantera att skogen hålls vid liv och sköts om på ett 

                                                           
15 Linnér & Svidén (red.). 1996, Miljöhistoria på väg 
16 http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Virket-fran-skogen/ 
17 http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Virket-fran-skogen/ 
18 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/ 
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sådant sätt att det garanterar hållbar utveckling för nuvarande och kommande 

generationer. Det är ytterst politiska organ, regering och Riksdag för Sveriges 

del och Europaparlamentet för unionens del, som har makten och verktygen att 

leda utvecklingen mot ett effektivt och hållbart skogsskydd. Ansvaret för detta 

ligger alltså inte på enstaka länder – många miljöproblem sträcker sig bortom 

nationella gränser, utan det är genom globalt och regionalt samarbete och 

nationell politik som ett fungerande miljöpolitiskt arbete kan uppnås.19 I detta 

kapitel behandlas hur miljöproblemen hanteras inom för nationell och 

internationell politik med fokus på den svenska miljöpolitiken. 

3.1 Hållbarhetsmålet 

Den 25 september 2015 antog världssamfundet ett dokument innehållande 

målsättningar för en hållbar utveckling som sträcker sig till 2030.20 

Dokumentet innehåller 17 hållbarhetsmål och 169 delmål och bygger på de 

tidigare milleniemålen.21 Milleniemålen innehöll åtta hållbarhetsmål som 

skulle ha uppnåtts i december 2015. Milleniemålens hållbarhetsmål är 

omfattande och arbetet genomförs genom ett globalt samarbete mellan de 

länder som accepterat målsättningarna. Sedan milleniemålens antagande har en 

del framgångar nåtts inom samtliga delmål, dock med ojämna resultat dels 

mellan delmålen men även mellan de olika ländernas prestationer och 

framgångar med arbetet mot målsättningarna. FN konstaterade i en rapport 

2015 att milleniemålen inte kommer att uppfyllas inom den utsatta tiden.22 

Den nya målsättningen består, som tidigare nämnts, av 17 hållbarhetsmål och 

169 delmål. Hållbarhetsmålen omfattar en rad olika problemområden som 

kräver en global insats för att lösas/hanteras. Följande är exempel på några av 

dessa hållbarhetsmål: 

 Mål 12 - Säkra hållbar konsumtion och produktionsmönster. 

 Mål 13 - Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och dess effekter. 

 Mål 15 - Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 

markbundna ekosystem, utöva en hållbar skogsvård, bekämpa 

ökenbildningar och bromsa upp och omvända markförstöring och 

förstörelse av biologisk mångfald. 

 Mål 17 - Stärka verktygen för genomföranden och återuppliva det 

globala partnerskapet för hållbar utveckling.23 

 

Som en del i processen att uppnå miljömålen påpekas i dokumentet att 

UNFCCC ska erkännas som det primära internationella regeringsforumet för 

förhandlingar om det globala svaret mot klimatförändringarna.24 

                                                           
19 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, s. 1 
20 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
21 Se vidare https://unicef.se/vad-vi-gor/millenniemalen  
22 Se vidare The Millennium Development Goals Report 2015 
23 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, s. 14 
24 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, s. 14 
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Bland de 169 delmålen som är inkorporerade i de 17 hållbarhetsmålen kan 

nämnas: 

 12.2 Uppnå hållbar hantering och effektivt nyttjande av naturliga 

resurser till år 2030.25 

 13.1 Integrera klimatåtgärderna i nationell politik, strategi och 

planering.26 

 17.5 Anta och genomföra investeringsfrämjande regimer för minst 

utvecklade länder.27 

Utöver miljömålen tillkommer även sociala och ekonomiska hållbarhetsmål 

med respektive delmål som ska uppnås till 2030. Hållbarhetsmålen innefattar 

tre huvudsakliga aspekter (ekonomi, ekologi och sociala förhållanden) som 

med sina respektive problemområden behöver lösas för att kunna säkra en 

hållbar framtid för människan och andra levande varelser på planeten.28 

3.2 Miljökvalitetsmålet – ”levande skogar” 

Sverige har som en del av arbetet med att uppnå de internationella miljömålen 

genomfört en miljöpolitisk omstrukturering för att kunna hantera de 

miljöproblem som Sverige står inför. Den 7 maj 1998 lämnade dåvarande 

regeringen en proposition till riksdagen rörande svenska miljömål. Det 

övergripande syftet med miljömålen var att kunna lämna över ett samhälle till 

nästa generation där de stora miljöproblemen var lösta. Utöver det nationella 

målet var syftet också att Sverige skulle vara ett föredöme för ekologiskt 

hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv och därigenom hjälpa andra 

länder att arbeta för en bättre miljö.29 

Yttranden inhämtades från aktörer som jobbar med miljöarbeten, bland 

remissinstanserna återfinns bland annat skogsvårdsstyrelsen för södra Götaland 

som lämnade in sitt förslag till regionala delmål och åtgärder som ska hjälpa 

med att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar.30 

Enligt 1998 års miljökvalitetsmål syftade målet ”Levande Skogar” till att 

skydda skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion parallellt till 

bevarandet av den biologiska mångfalden och värnandet om sociala och 

kulturella värden. Målet uttrycktes på följande sätt: 

 Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras. 

 Skogsekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls. 

 Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser och 

livskraftiga bestånd. 

 Hotade arter och naturtyper skyddas. 

                                                           
25 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, s. 22 
26 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, s. 23 
27 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, s. 26. 
28 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, s. 14. 
29 Proposition 1997/98:145 s. 1. 
30 Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Förslag till miljömålet levande skogar – sammanhållen remiss för 

Halland, Skåne och Blekinge län, s. 3 ff. 
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 Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota 

den biologiska mångfalden introduceras inte. 

 Kulturminnen och kulturmiljöer värnas. 

 Skogens betydelse för naturupplevelser samt friluftsliv tas till vara.31 

 

Utöver dessa målsättningar fanns även delmål för att säkra att arbetet med 

miljömålet skulle kunna genomföras.32 

Våren 2010 uppdaterades miljömålen och den ursprungliga målsättningen blev 

ersatt. Syftet var att skapa en ny målstruktur för det svenska miljöarbetet och 

genom precisering formulera kriterier för miljökvalitetsmålen som gör att de, 

trots sin höga ambition, går att genomföra.33 De nya miljömålen har 

strukturerats på följande sätt: 

 Ett generationsmål anger inriktningen för en samhällsomställning 

som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

 Miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till. 

 Etappmål anger steg på vägen till generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen.34 

 

De nya etappmålen ersätter de gamla delmålen. Syftet med dessa är att ge 

vägledning för regeringen, myndigheter och andra aktörer i deras arbete och 

precisera hur Sverige kan fördela sina insatser inom ramen för olika 

miljöområden.35 Utöver preciseringen av de 15 miljömålen tillkom även ett 

nytt miljömål benämnt ”Storslagen fjällmiljö” vilket innefattar den fjällnära 

skogen i norra Sverige.36 

Vad gäller ”Levande Skogar” tillkom efter preciseringen flera delmål för att 

underlätta arbetet med att uppnå målsättningen. Ett av delmålen handlar om 

långsiktigt skydd av skogsmark som innebär att skogsmark avsätts från 

produktion för att bevaras och skyddas. Regeringen bedömde att den centrala 

faktorn för att kunna uppfylla målet ”Levande Skogar” är de frivilliga 

avsättningar som görs av enskilda skogsägare. Utöver dessa avsättningar är 

även skogsstyrelsens förklaringar till ett hållbart skogsbrukande en viktig källa 

i arbetet.37 

Det görs årliga uppföljningar av arbetet med miljömålen och etappmålen varav 

den senaste publicerades av naturvårdsverket i mars 2016.38 I denna 

uppföljning ger myndigheten sin bedömning av det aktuella läget med arbetet 

                                                           
31 Prop. 1997/98:145 s. 100. 
32 Ett exempel på delmål är skyddandet av skogsmark som ska uppnås för att klara av målet om bevarandet av 

den biologiska mångfalden. 
33 Prop. 2009/10:155 s. 15. 
34 Prop. 2009/10:155 s. 17. 
35 http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/. 
36 Prop. 2009/10:155 s.203. 
37 Prop. 2009/10:155 s. 184 f. 
38 Naturvårdsverket, rapport 6707 (mars 2016). 
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mot att uppfylla miljökvalitetsmålen till utsatt tid som är 2020. Det bedömdes 

att två av de 16 miljömålen, skyddande ozonskikt och säker strålmiljö, kan 

uppnås i tid. Det poängteras att många framsteg görs inom miljöutvecklingen 

men att detta inte har hindrat att arbetet gått i motsatt håll för vissa miljömål. 

Storslagen fjällmiljö och begränsad klimatpåverkan är två exempel på detta. 

Samtidigt konstaterar länsstyrelserna att många av miljömålen inte kommer att 

kunna uppnås inom utsatt tid (levande skogar inräknat bland dessa mål).39 

Skogsstyrelsen konstaterar i uppföljningen att arbetet med att uppnå miljömålet 

”Levande Skogar” inte är tillräckligt och att det finns ett behov av mer 

offentliga insatser samt insatser från andra aktörer. Detta till trots går arbetet i 

en positiv riktning, men för att utvecklingen ska ske snabbare krävs det att 

skogsbruket fortsätter och ökar praktiserandet av ett hyggesfritt skogsbruk.40 

Myndigheterna behöver vidare utöka sitt arbete med rådgivning och utbildning 

och regeringen måste bistå med komplettering av hjälpande styrmedel i form 

av bidrag eller förordningar.41 

Arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen fortsätter men det finns alltså ett 

behov av ökade insatser både nationellt och internationellt för att kunna lösa de 

globala miljöproblemen. För Sveriges del innebär det ökade krav på regering, 

myndigheter och övriga aktörer för att kunna uppnå till det långsiktiga målet av 

ett utsläppsfritt Sverige år 2050. 

3.3 Informellt skydd av skog 

Det formella skyddet av skog innefattar rättsligt skydd i form av lagstiftning. 

Utöver detta förekommer även informellt skydd av skog inom ramen för 

principen om ”frihet under ansvar”. Det formella skyddet och de frivilliga 

avsättningarna utgör tillsammans skyddet för Sveriges skogar. Genom en 

gemensam syn på naturvård och samarbete för en god naturvård har ett system 

skapats som benämns den svenska modellen. För att modellen ska fungera 

krävs det att samarbetet mellan markägarna och staten fungerar på ett sätt som 

gynnar båda parterna. Detta innebär att enskildas äganderätt till sin skog 

respekteras av staten, samtidigt som skogsägaren får ett större ansvar för 

förvaltningen av skogsresurserna. Regeringen betonade i sin motivering till 

ändringarna i skogsvårdslagen vikten av skogsägarnas ökade frihet och menar 

att styrmedel som på kort sikt påverkar äganderätten kommer leda till 

försvårandet av ett långsiktigt hållbart skogsbruk.42 Det tål att nämnas att den 

ökade friheten inte är obegränsad utan all typ av skogsbruk måste fortfarande 

ligga inom ramen för skogsvårdslagens bestämmelser. 

4 Skogsskydd i den internationella rätten och EU-rätten 

Miljöproblem var länge en fråga som debatterades nationellt. När nya 

miljöproblem dök upp ansågs det vara en intern angelägenhet och därmed var 

                                                           
39 Naturvårdsverket, rapport 6707 s. 7. 
40 Skogsbruksmetod som inte leder till kala hyggen utan bevarar skogskänslan, se vidare 

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/Hyggesfritt-skogsbruk/. 
41 Naturvårdsverket, rapport 6707 s. 232. 
42 Prop. 2007/08:108 s. 25 f 
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det upp till den enskilda staten själv att avgöra hur problemet skulle lösas. Med 

tiden började dock staterna inse att många miljöproblem sträcker sig längre än 

den lokala regionen och till och med förbi den nationella gränsen. Sverige 

exempelvis påpekade att försurningen av svenska sjöar berodde på att man i 

Storbritannien sysslade med förbränning av fossila bränslen i kolkraftverk.43 

Allt eftersom fler stater uppmärksammade miljöproblemens globala natur 

uppstod ett behov av samarbete för att förebygga och motverka problemen. 

Detta ledde i sin tur till framtagandet av en rad internationella 

miljökonventioner som syftar till att underlätta för staterna i deras samarbete 

för en förbättrad miljö. De internationella miljöregleringarna motiveras enligt 

Michanek & Zetterberg av fyra skäl. Förutom att miljöproblemen är globala 

och sträcker sig över statens gränser kan vissa ekosystem, exempelvis 

vattendrag eller skogsmarker, anses ha ett så pass högt miljövärde att det finns 

ett behov av att skydda dessa från internationellt håll. Ytterligare ett skäl är att 

naturresurser på vissa områden, exempelvis Nordpolen (Arktis), som ligger 

utanför nationella gränser också behöver regleras så att staterna vet hur 

resurserna får utnyttjas och av vem. En gemensam reglering gynnar även 

ekonomin genom att skapa balans mellan staterna (konkurrensneutralitet).44 

1992 hölls en stor miljökonferens i Rio de Janeiro. Vid konferensen 

undertecknades en rad konventioner, däribland konventionen om biologisk 

mångfald (CBD) och klimatkonventionen (UNFCCC).45 Vid konferensen 

antogs även Riodeklarationen, Agenda 21 och Skogsprinciperna.46 De 

sistnämnda utgjorde en del av beslutsunderlaget för klimatkonventionen. 

4.1 Skogsprinciperna 

Skogsprinciperna är alltså ett av de instrument som antogs av FN:s konferens 

om miljö och utveckling. Dessa principer utgör emellertid målsättningar och 

speglar internationella överenskommelser vilket innebär att de inte är juridiskt 

bindande.47 Den huvudsakliga målsättningen för skogsprinciperna är att 

utvecklingen ska vara hållbar. Alla typer av verksamheter som involverar 

skogen ska utföras med hänsyn och respekt för skogen och dess olika 

funktioner. Skogsprinciperna fastställer inledningsvis exempelvis att all typ av 

skog omfattas av principerna, oavsett art, om skogen är planterad eller naturligt 

förekommande, eller var den är lokaliserad geografiskt. Staterna har ett 

självständigt ansvar att ta hand om och förvalta skogen inom de nationella 

gränserna i form av lokal och nationell verksamhet inom ramen för nationella 

regelverk. Detta motiveras ytterligare i princip 1a) som tilldelar staterna rätten 

att utnyttja sina egna medel i enlighet med sin egen miljöpolitik och fastslår att 

staterna bär juridiskt ansvar för att aktiviteter som sker inom landets 

jurisdiktion inte orsakar miljöskada för andra stater eller utanför jurisdiktionens 

gränser. 

                                                           
43 Michanek och Zetterberg (2012) Den svenska miljörätten, 3:e upplagan, s. 75 f. 
44 Michanek och Zetterberg (2012) Den svenska miljörätten, 3:e upplagan, s 75 ff. 
45 United Nations Conference on Environment and Development 
46 Regeringens skrivelser 1992/93:13 s. 4. 
47 Se inledande förklaring till A/CONF.151/26 Vol. III ”Forest Principles”. 
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Skogsprinciperna återspeglar många viktiga utgångspunkter rörande skogens 

värde och dess olika roller för samhället och miljön. I det här sammanhanget 

bör särskilt noteras principer som fastställer skogens ekologiska värde och hur 

man väljer att balansera detta värde mot skogens ekonomiska värde. Princip 

4a) talar om skogens vitala ekologiska funktion vars syfte är att underhålla och 

balansera ekologin på både lokal och global nivå. Skogen kan erbjuda skydd 

för känsliga ekologiska miljöer både vad gäller mark, vatten och biologisk 

mångfald. För att skapa mer harmoni mellan miljö och ekonomi sätter princip 

7a) upp riktlinjer som syftar till att skapa ett internationellt ekonomiskt klimat 

som främjar hållbar utveckling för skogar. 

Även konventionen om biologisk mångfald har betydelse i sammanhanget. 

Konventionens mål är enligt artikel 1 att bevara den biologiska mångfalden, 

tillämpa ett hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvist fördela den 

nytta som uppstår när man använder sig av genetiska resurser.48 

Utöver ovan nämnda rättsakter finns en rad andra miljökonventioner som 

beslutats av EU. EU är inte ensam aktör utan tillhör en av många aktörer som 

är en part till de internationella konventionerna. Implementering i EU-rätten 

ger starkare rättslig effekt och skapar ett ramverk med regler och målsättningar 

för medlemsländerna. I nästa avsnitt behandlas miljörelaterade policyer och 

rättsakter med betydelse för arbetet med bevarandet av skogen på EU-nivå.  

4.2 The EU Forest Action Plan 

Inom EU är ca 42 procent av landytan täckt av skogsmark.49 Dessa 

skogsmarker består av en rad olika typer av skog. Med hjälp av 

beskogningsprogram och naturlig föryngring har skogsbeståndet inom EU ökat 

de senaste decennierna. Skogen utgör en väldigt viktig förnyelsebar resurs för 

EU och medför många goda fördelar både socialt och ekonomiskt. Med hjälp 

av skogen kan en förbättrad livskvalitet och nya jobb skapas, främst inom jord- 

och skogsbrukssektorn. Eftersom skogen utgör en så viktig resurs för EU finns 

det incitament för EU att bevara och ta hand om skogsmarker inom unionen.  

1998 tillsatte Europarådet genom Sustainable Forest Management50 en 

skogsstrategi som skulle utgöra ett ramverk för och främja en hållbar hantering 

av skogsrelaterade verksamheter som baserades på medlemsstaternas policys 

till skogar och skogsverksamhet.51 SFM baserades på de åtaganden som 

tidigare gjorts av EU och dess medlemsstater som en följd av återkommande 

internationella processer, såsom UNCED konferensen 1992 och dess 

uppföljande konferenser och åtaganden, samt ministerkonferenser för 

skogsskydd i Europa (MCPFE)52 från 1990, 1993, 1998 och 2003. I strategin 

betonades bl.a. vikten av att skydda skogens många funktioner som grund för 

dess genomförande. Skogspolicyn baserades på medlemsstaternas förmåga att 

själva upprätthålla en hållbar hantering av skogsrelaterade verksamheter utifrån 

                                                           
48 Se artikel 1 i SÖ 1993:77 
49 Senaste beräkning från ”New Forest Strategy”. Se http://ec.europa.eu/agriculture/forest/ samt COM (2013) 

659 final, SWD (2013) 343 final  
50 Förkortat SFM. 
51 http://ec.europa.eu/agriculture/forest/1998-strategy-2006-action-plan/stategy_en.htm  
52 Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe. 
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de egna resurserna, men utelämnade inte möjligheten för EU att medverka till 

genomförandet av SFM då strategin sågs som ett gemensamt ansvar.53 

Efter genomförandet av SFM arbetade EU vidare med förbättring och 

utvecklingsarbete för skogen, vilket ledde till antagandet av The 2007 – 2011 

Forest Action Plan.54 Som namnet antyder gällde denna plan under en period 

av fem år och fokus låg på fyra huvudsakliga uppgifter: 

1. Förbättring av långsiktig konkurrenskraft. 

2. Förbättring av miljöskydd. 

3. Bidra till ökad livskvalitet. 

4. Främja samordning och kommunikation.55 

För att uppfylla målen föreslogs 18 huvudåtgärder som delades in under 

respektive huvudmål.56 Exempel på huvudåtgärder var bl.a. att undersöka 

konsekvenserna av globaliseringen för den ekonomiska bärkraften och 

konkurrenskraften för EU:s skogsbruk, förbättra skyddet av EU:s skogar, 

uppmuntra för miljöutbildning samt att öka insatser för miljöinformation och 

förbättra utbytet av information och kommunikation. Under 2010 lades ett 

arbete fram som presenterade alternativ för att utveckla skogsskyddet och 

informationspolicyn.57 Det konstaterades att det finns ett behov av en dialog 

rörande skogsskyddets framtid. Två utvärderingar genomfördes, en 

halvtidsutvärdering av FAP samt en utvärdering efter gällande plans utgång. 

Utvärderingarna utgjorde viktiga underlag för en uppdatering av skogsstrategin 

när det gäller de miljörelaterade aspekterna. 

2013 antogs en ny skogsstrategi som svar på de nya utmaningarna som skogen 

och skogssektorn står inför, bland annat det ökade behovet av en utveckling av 

arbetet för skydd av skog. Den nya strategin fick namnet A new EU Forest 

Strategy: for forests and the forest-based sector58 och är det nu gällande 

strategidokumentet för EU:s skogar. Strategin betonar viktiga punkter för 

utveckling där bl.a. strategin för biologisk mångfald och bioekonomi nämns. 

Till skillnad från tidigare strategier betonar strategin vikten av en helhetssyn 

som ”går utanför skogen” och även fokuserar på hur skogens resurser används 

för att skapa varor och tjänster som anses starkt påverka skogshanteringen. 

Skogen är inte enbart viktig för jordbruket utan även för miljön, inte minst när 

det gäller skyddet för biologisk mångfald. 

4.3 Skydd av områden 

För att kunna agera i enlighet med de överenskommelser som gjorts mellan 

medlemsstaterna har EU kompetens att stifta regler som förpliktar 

medlemsstater och individer att följa dessa. Kompetensen är beroende av vilket 

område det handlar om, det finns exempelvis inga direktiv som berör skogen 

och det beror på att EU:s befogenheter inom markanvändning och skogsbruk är 

                                                           
53 COM (1998) 649 s. 8 f. 
54 Sedermera benämnt FAP. 
55 COM (2006) 302 Final s. 3 f. 
56 För mer ingående information om åtgärderna se, COM (2006) 302 Final s. 3 ff. 
57 Förslaget tillgavs namnet Green Paper on Forest Protection and Information in the EU: Preparing forests for 

climate change, förkortat till Green Paper. Se vidare i COM(2010)66 FINAL. 
58 COM (2013) 659 final samt SWD (2013) 343 final. 
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begränsad. Det EU har möjlighet att göra är att ställa krav på medlemsländer 

att leva upp till de mål och visioner som fastställts för skogsskydd. 

EU:s befogenheter skiljer sig åt på olika områden men de kan generellt 

kategoriseras enligt följande: 

 Exklusiva befogenheter 

 Delade befogenheter 

 Stödjande befogenheter59 

 

Ovan nämnda befogenheter har EU fått genom olika fördrag som går under 

principen om tilldelade befogenheter. Genom tecknandet av olika fördrag ges 

EU något av de tre ovan nämnda huvudbefogenheterna av medlemsländerna. 

EU tillåts då agera utefter dessa för att säkra arbetets riktning mot uppfyllandet 

av de mål fördragen anger. EU är dock begränsad att enbart handla inom 

gränserna för de respektive befogenheterna organet tilldelats. All övrig typ av 

befogenhet som inte ges till EU ligger kvar på medlemsländerna själva. 

EU:s befogenheter och uppdelningen av dessa regleras i EUF-fördraget60 under 

första avdelningen i artikel 2 – 6. De exklusiva befogenheterna regleras i 

artikel 2 p. 1 där EU ensam äger rätt att stifta lagar och bindande rättsakter. I 

vissa fall kan medlemsländer själva ansvara för lagstiftning men endast om EU 

tillåter det. Artikel 3 p. 1 räknar upp de områden där EU:s exklusiva behörighet 

gäller, ett exempel på ett sådant område är bevarandet av havets biologiska 

resurser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.61 

EU:s delade befogenheter fastställs i artikel 2 p. 2 och innebär att EU 

tillsammans med medlemsländerna delar på befogenheten att stifta lagar och 

bindande rättsakter inom ett bestämt område. Här handlar det om ett samarbete 

som avlöser varandra vilket innebär att om EU väljer att sluta använda sig av 

sin befogenhet ska medlemsländerna ta över. De delade behörighetsområdena 

definieras vidare i artikel 4 p. 2 där bl. a.  området miljö finns medräknat. EU:s 

miljöpolitiska mål är att bidra till en grön ekonomi, skydd av naturen och värna 

om människors hälsa och livskvalitet. Målen är ambitiösa och det resulterar i 

att EU har väldigt höga miljökrav som kräver insatser både från EU och från 

dess medlemsländer för att kunna uppfyllas. De miljöområden som delade 

befogenheter förekommer inom är: grön tillväxt, naturskydd, globala 

utmaningar och människors hälsa och välbefinnande. Naturskydd är för den här 

uppsatsen av störst relevans då det innefattar bl. a. skogen och kan genom 

direktiv placera skogsmark inom områdesskydd eller bevarandeområden.62 

Två exempel på naturskydd är områdesskydd och bevarandeområden från 

fågel- och livsmiljödirektivet. Artikel 4 i fågeldirektivet samt artikel 4 p. 4 i 

livsmiljödirektivet anger vad som ska förekomma inom de särskilda områdena, 

                                                           
59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv%3Aai0020 
60  Europeiska Unionens Funktionssätt. Även kallat Lissabonfördraget. 
61 Havet är en viktig resurskälla för många EU-länder vilket motiverar till att ge EU ansvaret att se till så havets 

resurser utnyttjas ansvarsfullt. För mer information se https://europa.eu/european-union/topics/maritime-affairs-

fisheries_sv 
62 https://europa.eu/european-union/topics/environment_sv 
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exempelvis om det förekommer arter som är utrotningshotade inom dessa 

områden kan det utgöra ett kriterium för att medlemslandet måste följa de 

kraven på åtgärder för bevarande och skydd. Den senare artikeln utgör en 

rättslig skyldighet för medlemsstater att, efter ett område valts ut inom statens 

gränser, utse området som särskilt (skydds- eller bevarande) område och 

därefter omprioritera sina verksamheter så att skyddet av området säkras. 

Dessa två direktiv bidrar till ett ekologiskt skyddsnätverk som benämns Natura 

2000. Natura 2000 utgörs av områden vars ekologi och biologiska mångfald är 

av synnerligen stor vikt och i behov av rättsligt skydd från miljöfarlig 

verksamhet. Inom EU utgör 18 % av landmassan och 6 % av det marina Natura 

2000-områden.63 Natura 2000 områden innebär för skogen ett effektivt 

rättsskydd som sträcker sig både inom medlemsländerna men också över EU. 

Direktiven kräver av medlemsländerna att skydda djur och växtliv genom 

lagstiftning. För svensk del innebär det att verksamheter eller åtgärder mot 

skog som tillhör natura 2000 område kräver tillstånd för att kunna 

genomföras.64 

Artikel 6 i EUF – fördraget reglerar EU:s stödjande befogenheter vilket innebär 

att EU är begränsad att lägga sig i medlemsländernas åtgärder och får endast 

göra det i form av stöd, samordning eller komplettering. Befogenheten kan bli 

gällande inom bland annat industri, civilskydd samt skydd och förbättring av 

människors hälsa.65 

När EU utövar sina befogenheter måste EU följa två huvudsakliga principer, 

proportionalitet och subsidiaritet, som finns reglerade i artikel 5 p. 1. 

Proportionalitetsprincipen som regleras i artikel 5 p. 4 innebär att de åtgärder 

EU genomför får inte gå längre än vad som krävs för att uppfylla de mål som 

fördragen staterar. Subsidiaritetsprincipen som regleras i artikel 5 p. 3 

förbjuder EU att agera inom områden där EU inte har exklusiv befogenhet, 

endast om och i den mån som målen för åtgärden inte kan uppnås av 

medlemsländerna kan EU agera om det anses kunna ge bättre resultat.  

5 Skogsskydd i den nationella rätten – Miljöbalken 

Svensk miljörätt har liksom EU:s miljöarbete utvecklats med tiden och 

anpassats för att kunna hantera och bearbeta de miljöproblem som finns. 

Miljöregleringen i Sverige präglas av en rad förändringar som skett i samband 

med EU direktiv och förordningar. Utvecklingen har en lång historia och är 

omfattande. Sedan stiftandet av miljöskyddslagen 1969 och fram till nu 

gällande miljöbalk ges utrymme för en undersökning som inte kan tillges större 

omsorg i denna uppsats. Fokus kommer istället att ligga på aktuell lagstiftning 

och dess tillämpning, dock utelämnar det inte att kort förklara miljöbalkens 

historia. 

Innan miljöbalken tillsattes bestod svensk miljörätt av bl.a. sexton centrala 

skyddslagar.66 Det fanns ett behov av en förändring då miljölagstiftningen sågs 

                                                           
63 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
64 http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Natura-2000/ 
65 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv%3Aai0020 
66 För detaljerad lista över de gamla centrala skyddslagarna se Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 2 § 
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som svåröverskådlig och ibland rent av motstridig. Utöver själva upplägget och 

innehållet fanns även ett behov av att skapa en bredare och mer skärpt 

miljölagstiftning för att i sin tur kunna kombinera ekonomisk och social 

utveckling med effektivt miljöskydd.67 

Den 4 december 1997 lämnade regeringen in en proposition till riksdagen om 

förslag till en ny miljöbalk.68 Utöver ovan nämnda motiveringar till ny 

lagstiftning sattes även nya målsättningar upp. De huvudsakliga målen med 

den nya miljöbalken är att säkra en hållbar utveckling och att försäkra levande 

och framtida generationer en hälsosam och god livsmiljö. Vidare nämns att det 

ges regler som bl. a. ska skydda människors hälsa och miljön, natur- och 

kulturmiljöer och biologisk mångfald. Även regler om återvinning och annan 

typ av hushållning med material, råvaror och energi sätts upp för att kunna 

främja ett kretsloppsanpassat samhälle.69 

Den 1 januari 1999 trädde den nya miljöbalken i kraft och är gällande 

lagstiftning i Sverige. Genom att ersätta de tidigare centrala skyddslagarna har 

miljöbalken centraliserat det miljörättsliga regelverket. Det finns 

speciallagstiftning som går utanför miljöbalken, exempelvis skogsvårdslagen 

och väglagen, men det dras paralleller till miljöbalken. Hänsynsreglerna, 

MKN70 och MKB71 är exempelvis bestämmelser i miljöbalken som ska tas med 

i all typ av verksamhet oavsett om verksamheten omfattas av speciallag eller 

inte, vilket innebär att all typ av verksamhet som involverar miljön regleras 

genom miljöbalkens bestämmelser.72 

5.1 Hållbar utveckling 

Som tidigare nämnts finns begreppet hållbar utveckling med som målsättning i 

svensk grundlag samt miljöbalken. Begreppet hållbar utveckling (eng: 

sustainable development) är, trots sin dominans i all typ av miljörelaterat arbete 

både på nationell och på internationell nivå, förhållandevist svårt att förklara så 

att det motsvarar innebörden. Då det ännu inte finns ett samhälle som till fullo 

anpassat sig och lever på ett sätt som uppfyller målen med hållbar utveckling 

ses termen därför som ett ideal för mänskligheten. Begreppet blev känt genom 

Brundtlandrapporten från 198773 där det konstaterandes att människan har 

kapacitet att säkra en utveckling som tillfredsställer både nuvarande och 

kommande generationers behov. Begreppet hållbar utveckling symboliserar en 

förändringsprocess där utnyttjande av resurser, teknologisk utveckling, 

investeringar och institutionella ändringar görs förenligt med nutida och 

framtida behov. 

Tillämpningen av hållbar utveckling omfattar väldigt många områden och 

perspektiv. Det som för ena faktorn är hållbart kan för en annan vara 

motarbetande, därför finns det olika modeller för att dela upp termen inom 

                                                           
67 Prop. 1997/98:45 s. 1 f 
68 Proposition 1997/98:45 
69 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 162 f 
70 Miljökvalitetsnormer 
71 Miljökonsekvensbeskrivning 
72 Prop. 1997/98:45 s. 1 ff. 
73 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.  
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olika sektorer för att lättare kunna förhålla sig till begreppet och minimera 

konflikter, ett exempel på en uppdelning av begreppet är följande tre 

huvudkategorier: 

 Ekologisk hållbar utveckling. 

 Ekonomisk hållbar utveckling. 

 Social hållbar utveckling.74 

Innebörden av vad de olika kategorierna representerar kan se olika ut men i 

regel så menas med ekologisk hållbar utveckling ett hållbart nyttjande av 

naturresurser, ekosystemet och den biologiska mångfalden. För att kunna få ett 

hållbart nyttjande av ekologin innebär det ett samarbete från olika aktörer i 

samhället som tillsammans skapar en miljöpolitik med miljömål. Genom 

aktörernas insatser kan styrmedel i form av lagstiftning tas fram i syfte att 

reglera skogsbruket för att säkra att avverkning och återväxt sker i samma takt. 

Med ekonomisk hållbar utveckling avses de värden som förekommer i 

ekonomiska system i form av kapital, ägodelar och samhällets konstruktion.75 

Även om det är viktigt att ha en hållbar ekologi får det inte ske på en orimlig 

ekonomisk bekostnad. En miljöpolitik innebär i regel stora kostnader både för 

staten och för andra aktörer vilket kräver samsyn och ett långsiktigt arbete.76 

Hög produktion från skogsbruket behöver inte nödvändigtvis innebära en 

sämre miljö. Genom att effektivt utnyttja restprodukter, exempelvis utnyttja 

papper och trä för energiproduktion, kan avverkning av skogen bidra till en 

bättre miljö om det ersätter metoder som inte är hållbara.77 En socialt hållbar 

utveckling kan innefatta politisk vilja och insatser från samhällen och enskilda 

individer. Det åligger det styrande organet att föra en politik som inte orsakar 

miljöförstöring likväl som den enskilde individen måste anpassa sitt 

levnadssätt för att främja miljön. 

En hållbar utveckling förutsätter alltså kompromisser mellan olika faktorer. 

Något som inte alltid är lätt att genomföra. 

5.2 Hänsynsregler 

Som tidigare nämnts innefattar miljöbalken bestämmelser som reglerar hur 

man ska förhålla sig till olika naturvärden vid verksamhetsutövning. Inledande 

paragrafen under kapitel två i miljöbalken sätter ett krav på 

verksamhetsutövaren att införskaffa sig nödvändig kunskap som verksamheten 

kräver för att med hänsynsfullt agerande kunna skydda människors hälsa och 

miljön mot skada och olägenhet78. Paragrafens bestämmelser förhåller sig till 

miljöbalkens inledande bestämmelser79 och som många andra regleringar i 

miljöbalken utgör denna inledning en beaktning som alla verksamhetsutövare 

alltid måste ha i åtanke vid bedömningar av vad som behövs för att skydda 

människors hälsa och miljön. 

                                                           
74 Gröndahl & Svanström (2012), Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, s. 

36 
75 Forsberg, Maria (2012). Skogen som livsmiljö - En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk 

mångfald s. 22 f. 
76 Prop. 2009/10:155 s. 45 f. 
77 SUS 2001 s. 3 
78 2 kap. 2 § miljöbalken 
79 1 kap. 1 § p. 1-5 miljöbalken 
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Den centrala regleringen i 2 kap. 3 § berör den grundläggande hänsynsregeln 

som kallas försiktighetsprincipen. Lagen säger att den som utövar eller planerar 

på att utöva en verksamhet eller åtgärd måste utföra de skyddsåtgärder, 

uppmärksamma de begränsningar och ta till de försiktighetsmått som behövs 

för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden innebär 

skada för människors hälsa eller miljön. Principen blir gällande så fort det finns 

anledning att tro att verksamheten eller åtgärden kan orsaka skada för 

människors hälsa eller miljön. Paragrafen utesluter ingen typ av 

försiktighetsmått och kan då räkna in alla typer av mått. Några exempel som 

kan nämnas är tekniska åtgärder såsom bästa möjliga teknik, val av metod och 

åtgärder på marken eller i vattnet.80 

Med dessa två lagar läggs ett ansvar på den eller de som utövar åtgärder eller 

verksamheter som kan orsaka skada på människor eller miljö att dels 

införskaffa rätt kunskap och dels genom denna kunskap agera för att förhindra 

att skador på människor eller miljö inträffar. Dessa krav utgör ofta grunden för 

utgången i många mål hos miljödomstolarna. Det har dock visat sig svårt att 

visa om tillämpningen blivit annorlunda då det innan miljöbalken fanns 

liknande bestämmelser som reglerade kraven. I en undersökning gjord av 

regeringen 2004 visade det sig att ingen praxis förekommer som tydliggjort hur 

tillämpningen av kunskapskraven enligt 2 kap. 2 § ska ske81. 

5.3 Områdesbestämmelser 

Områdesbestämmelserna regleras i miljöbalken kapitel 2-4 och 7. De 

förstnämnda kapitlen reglerar de så kallade hushållningsbestämmelserna. För 

skogen är kapitel 3 av stor vikt då det är där de grundläggande bestämmelserna 

om hushållning för mark- och vattenområden regleras. Den inledande 

paragrafen i kapitel 3 är en avvägningsbestämmelse rörande användning av 

mark- och vattenområden och säger att de ska användas för eller de ändamål 

områdena är mest lämpade för och att hänsyn ska tas gällande egenskaper, läge 

och föreliggande behov. Kort sagt innebär regeln ett verktyg för att göra en 

bedömning huruvida exempelvis ett skogsområde ska utnyttjas för ett visst 

ändamål eller om det ska bevaras. Med det sagt kan regeln tillämpas på två sätt 

där det ena utgör en självständig regel när det gäller områden som faller 

utanför kapitlets reglering och det andra genom komplettering av generella 

beslutskriterier. När en avvägning görs enligt 3 kap. 1 § så ska målsättningarna 

i 1 kap. 1 § tas i beaktande och vara en påverkande faktor för beslut. På så vis 

innebär det att när det görs en avvägning om hur ett skogsområde ska användas 

måste beslutet utgå från att en hållbar utveckling säkras. Detta genom att 

använda skogen på sådant sätt att det säkrar en långsiktigt bra hushållning ur 

bl. a. ekologisk och samhällsekonomiskt perspektiv.82 

När det gäller områden som är helt eller näst intill orörda reglerar 3 kap. 2 § 

om ett formellt skydd för dessa typer av områden. Lagen blir aktuell i fall där 

större angrepp planeras genomföras vars karaktär på ett omfattande sätt, 

                                                           
80 Den som orsakat miljöskada p.g.a. sin verksamhet eller åtgärd bär ansvar för skadan till dess den åtgärdats i 

den omfattning det anses skäligt med stöd av bestämmelserna i miljöbalkens kap. 10. 
81 SOU 2004:37 s. 324 
82 Prop. 1997/98:45 s. 29 f. 
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påverkan av obetydlig art tillämpas inte av lagen, kan påverka områdets 

egenskaper. Ett exempel på när den här lagen kan tillämpas är när byggnation 

av en ny trafikled kräver att ett skogsområde avverkas. Då syftet med lagen är 

att så långt som möjligt skydda stora mark- och vattenområden vill man att ett 

avvägande ska göras ifall den planerade åtgärden kan flyttas till områden som 

redan blivit exploaterade i syfte att undvika att fler områden blir det. I fallet 

med ovan exempel bör en avvägning göras ifall trafikleden kan dras om till ett 

annat område som sedan tidigare utnyttjats på något sätt. Här uppkommer en 

konflikt mellan två intressen, skyddsintresset och intresset av att minska de 

ekonomiska konsekvenserna som genereras av skyddet, som kräver ett 

genomtänkt beslut då det får antingen ekonomiska eller miljömässiga 

konsekvenser beroende på beslutet. Paragrafen gäller endast stora områden och 

blir därmed inte tillämplig för mindre områden. För att förhindra att mindre 

områden helt utelämnas har ett skydd för områden som ur en ekologisk 

synpunkt är särskilt känsliga reglerats i 3 kap.  3 §. Genom 3 § kan därmed 

mindre områden ges skydd om det är så att det förekommer exempelvis 

utrotningshotade växt- och djurarter inom området.83 

Det finns skogsområden som i sin egenskap har ett stort värde för bl. a. 

naturvården och kulturmiljömålet. Dessa egenskaper utgör samhällsintressen 

och ger då incitament till att skydda de skogsområden mot åtgärder som kan 

allvarligt skada egenskapernas värde, för att förhindra att detta händer tilldelas 

dessa typer av skogsområden ett riksintresse. Det finns en rad olika områden av 

riksintresse för olika egenskaper, exempelvis naturvård och friluftsliv, och 

samtliga typer av riksintressen syftar till att ge områdena ett skydd mot 

åtgärder som orsakar skada.84 Riksintresset för områden med höga naturvärden 

eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet regleras i 3 kap. 6 §. 

Områden som faller under denna bestämmelse ska tilldelas skydd och det 

innebär att åtgärder som orsakar markanta skador så långt som är möjligt ska 

undvikas. Ett skogsområde som är ostört och har en stor biologisk mångfald 

eller innehåller utrotningshotade växt- och djurarter faller i regel in under 

riksintresse för naturvård.85 Det finns även vissa områden som genom sina 

natur- och kulturvärden i sin helhet är riksintressen. Dessa områden tilldelas 

genom 4 kap. 1 § skydd från exploatering och åtgärder på miljön och 2 – 8 §§ 

anger de områden och värden som har riksintressen. 

Hushållningsbestämmelserna gäller dock huvudsakligen vid prövningar 

gällande ändrad markanvändning. Det ovan nämnda exemplet om att ersätta ett 

skogsområde med trafikled faller under bestämmelserna i 2 – 4 kap. 

miljöbalken och skogsområdet kan endast tilldelas skydd enligt 

bestämmelserna om det är tidigare orörd mark. I fall där skogsmark redan 

exploateras blir hushållningsbestämmelserna inte tillräckliga för att kunna 

säkra skyddet av områden som är av riksintressen utan de agerar enbart som 

rådgivning. Dock innebär det inte att dessa områden är utan formellt skydd då 

det exempelvis kan bli aktuellt att skydda ett exploaterat markområde med stöd 

av miljöbalkens kapitel 7 som reglerar områdesskydd. Bestämmelserna i kap. 7 

inriktar sig på skydd av områden som anses ha ett betydande naturvärde. 

                                                           
83 Prop. 1997/98:45 s. 30 f. 
84 Erlandsson, Jeanette (Red.) Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län (2000), s. 5 
85 Prop. 1997/98:45 s. 32 f. 
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Områdesskydden går under många kategorier varav nationalpark, 

naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde och strandskyddsområde 

utgör några exempel.86 Till skillnad från hushållningsbestämmelserna är 

områdesskydd ett starkare formellt skydd som förpliktigar både enskilda och 

verksamhetsutövare att visa hänsyn och försiktighet mot skogen samt aktivt 

arbeta föra att skogen bevaras.87 

För att få ett mark- eller vattenområde förklarat som nationalpark krävs det, 

enligt 7 kap. 2 §, att regeringen genom tillåtelse av riksdagen fattar beslut om 

genomförandet. Det krävs dock att mark- eller vattenområdet som ska ingå i 

nationalparken ägs av staten. Det innebär att staten i regel måste köpa upp de 

områden från enskilda ägare som ska bilda nationalpark. I regel görs uppköpet 

i form av en frivillig avsättning från den enskilde ägaren men staten har även 

möjlighet att genom expropriation ta mark- och vattenområden.88 Syftet med 

en nationalpark är att skydda ett större område i naturligt och oförändrat skick. 

När ett område förklarats som nationalpark ges det ett skydd som varar väldigt 

länge för att säkerställa att det lämnas så gott som orört av människan. 

Parkerna ses som särskilt värdefulla ur nationens perspektiv, alternativt har 

området väldigt unika egenskaper som är viktiga att bevara för främjandet av 

exempelvis forskning.89 

Vård av naturen har länge ansetts vara ett statligt intresse och har därmed 

reglerats av regeringen och riksdagen. Med tiden har uppfattningen om ett 

enbart statligt intresse förändrats och även inkluderat kommuner och landsting. 

I vissa sammanhang finns lokala intressen som skapar behov för en lokal 

reglering om områdesskydd. Genom bestämmelserna i 4 § ges länsstyrelsen 

eller kommunen behörighet att förklara ett område som naturreservat. Syftet 

med naturreservat är, liksom syftet med nationalparker, att bevara biologisk 

mångfald samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Även områden som 

behövs för att kunna skydda, återställa eller skapa nya natur- eller livsmiljöer 

för skyddsvärda arter kan förklaras som naturreservat. Genom att utöka 

kommunens och landstingens befogenheter skapas även ett lokalt engagemang 

och kan då lägga större koncentration på naturskyddsinsatser på mark och 

vattenområden som lokalt har större betydelse. Naturreservat är ett viktigt 

verktyg för arbetet med att skydda den biologiska mångfalden.90 Med biologisk 

mångfald menas olika djurarter men även växtriket omfattas. I och med en 

utökad befogenhet medföljer även skyldigheter för kommuner och landsting. 

När en kommun eller ett landsting vill tillsätta ett naturreservat måste de även 

fastställa en skötselplan som ska täcka in ett långsiktigt bevarande av 

reservatet.91 

                                                           
86 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/ 
87 Prop. 1997/98:45 s. 68 ff. 
88 Expropriation innebär att staten utför ett tvångsköp av mark- och vattenområden. Staten har lagstöd för det 

genom bestämmelserna i 2 kap. 9 § expropriationslagen. 
89 Prop. 1997/98:45 s. 69 ff. 
90 Den som inte respekterar naturreservat och medvetet eller oaktsamt orsakar miljöskada kan enligt kap. 29 1 § 

miljöbalken dömas för miljöbrott med påföljderna böter eller fängelse i högst två år. 

91 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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Nationalparker och naturreservat erbjuder främst skydd för större mark- och 

vattenområden vilket innebär att små områden inte kan erbjudas denna typ av 

skydd. Det finns dock en möjlighet för exempelvis mindre skogsmarker att få 

formellt skydd genom miljöbalkens bestämmelser. Enligt 7 kap. 11 § kan 

mindre mark- och vattenområden som är särskilt skyddsvärda eller ger en 

livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter förklaras som 

biotopskyddsområde. Ett sådant område innebär förbud mot verksamheter eller 

åtgärder som kan skada naturmiljön, kraven för dispens är höga. Skyddet är 

dock begränsat i den mening att det endast kan tillämpas när det finns ett behov 

av generellt skydd och att en klar områdesavgränsning kan göras, vilket 

innebär att vissa krav på ekologisk stabilitet måste uppfyllas. När det gäller 

miljörelaterade problem kopplat till skogsbruk ska andra bestämmelser i 

miljöbalken eller skogsvårdslagen tillämpas i första hand.92 För att förenkla 

beslutsprocessen gällande skyddets omfattning anges en bilaga med en lista 

över områden som genom sin definition kan förklaras som 

biotopskyddsområde med stöd av 5 § i förordningen om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. Bland de biotopskyddsområden som anges återfinns bl. a. 

ädellövskog i form av Allé.93 

6 Skogsvårdslagstiftning 

Som tidigare nämnts gjordes genom stiftandet av miljöbalken en centralisering 

av Sveriges miljölagar. Vissa sektorer hamnade emellertid utanför miljöbalken 

och har istället kvar sin egen lagstiftning. Denna gäller vanligen parallellt med 

miljöbalken men innehåller också mer specifik reglering för det aktuella 

området. Några exempel på sådan lagstiftning är plan och bygglagen, väglagen, 

minerallagen och skogsvårdslagen. För den här uppsatsen är skogsvårdslagen 

central och kommer därför att genomgås grundligt. 

6.1 Skogsvårdslagens historia och utveckling 

Sverige har en lång historia när det kommer till skogsbruk. I takt med teknisk 

utveckling, ökad befolkning och globalisering har skogsbruket i Sverige gått 

från lokalt bruk för enskild hushållning till en omfattande massindustri. Synen 

på skogen och dess värde har också förändrats med tiden. Skogens ekonomiska 

värde var den drivande kraften bakom det ökade bruket och lite eftertanke 

ägnades åt andra faktorer som biologiskt eller kulturellt värde. Allt eftersom 

konsekvenserna av den omfattande avverkningen blev synlig började olika 

aktörer uppmärksamma skogens övriga värden och nytta. Den rättsliga 

utvecklingen har följt samhällsutvecklingen och det är tydligt att 

skogsvårdslagens utveckling sedan antagandet 1903 har ett samband med de 

olika sociala, ekonomiska och politiska aktörernas handlande. 

Det är genom stiftandet av skogsvårdslagen som förändringar i förhållandet 

mellan staten och markägarna inleds. Det är även mellan dessa två parter som 

intressekonflikter uppstår där lagstiftningen syftar till att reglera såväl statens 

                                                           
92 Prop. 1997/98:45 s. 79 ff. 
93 Se bilaga 1 under 5 § i förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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intresse att skydda skogen som markägarens intresse av att bruka 

skogsmarken.94 

6.1.2 1903 års skogsvårdslag 

Innan 1903 års skogsvårdslag stiftades hade staten översynen av all skogsmark 

och reglerade hur brukning och förvaltning skulle ske. Genom utövandet av 

denna typ av makt skapades ett gap mellan å ena sidan skogsägarna och å andra 

sidan de statliga myndigheterna som resulterade i ett försämrat samarbete dem 

emellan. Detta ledde till en förändring av skogspolitiken under 1800-talet då 

liberala politiker ville lyfta fram individens rätt att bestämma över sin mark och 

öka privatiseringen av skogsmarken. Med tiden ersattes den tidigare hårt 

samhällsreglerade vardagen med en period av ökade privata jordbruksintressen 

med så få ingrepp från samhället som möjligt. I takt med att jordbruket fick 

större plats började även synen på skogen som resurs för självhushållning att få 

verkliga konsekvenser. Fokus låg på att skapa betesmarker för boskap vilket 

innebar att skogen avverkades för att ge plats åt boskapsdjuren. Skogen sågs 

som ett hinder för betesdjur och för att ge fler betesmarker exploaterades 

skogen utan eftertanke och med det började skogstillståndet utarmas.95 

Med en ny politik började även lagstiftningen förändras för att för att bättre 

överensstämma med den nya inställningen till äganderätten. Konflikten mellan 

individens frihet och statens kontroll var den huvudsakliga källan till 

förändringarna. Debatterna cirkulerade kring den enskildes äganderätt och det 

statliga ägandet när det kommer till skogsmark. Det politiska nytänkandet 

resulterade i att den privata äganderätten stärktes. Denna politiska reform ledde 

bl.a. till att kung Gustav IV Adolf blev avsatt och en mer jämlik maktbalans i 

form av närings- och yttrandefrihet infördes i Sverige. Efter att kungen avsatts 

kom den politiska liberalismen även att påverka debatterna om enskild mark 

och kronomark. Genom en omfattande avvittring96 förändrades 

gränsdragningen mellan enskild och statlig skog där stora delar av kronans 

skog återgick till enskilda ägare. Genom denna reform hoppades man att 

skötseln av kronans skogar skulle förbättras.97 

Den politiska liberalismens reformer mötte dock motstånd. Under 

avvittringsprocessen uppstod kritik. En skog som ägdes av enskilda (med eget 

vinstintresse) ansågs av många innebära en risk för försämrad skötsel av 

skogarna. Den privata äganderätten av skog ansågs inte kunna garantera en bra 

skogsvård och det började ställas krav på lagstiftning som skulle fungera som 

säkerhet för en genomgående skogsvård och återväxt.98 För att få kontroll över 

situationen tillsattes en skogskommitté år 1855 som skulle lägga fram förslag 

på förbättringsåtgärder för skogshushållningen. Förslagen som lades fram var 

anpassade efter en skogsvård med bevarande i åtanke och det återspeglas 

                                                           
94 En stor del av kapitlet är baserat på Marie Appelstrands doktorsavhandling som innehåller en grundlig 

rättshistorisk sammanfattning av skogsvårdslagen. Kapitlet tillägnas därför henne. 
95 Appelstrand, Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet, s. 27 f 
96 En reformprocess som innebar att enskild mark avskildes från kronomark. 
97 Appelstrand, Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet, s. 27 ff. 
98 Appelstrand, Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet, s. 28 ff. 
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tydligt i förslaget om återväxtskyldighet för skogsbrukare.99 Kommittén ansåg 

att lagstiftning för att reglera det enskilda skogsbruket skulle ge bättre 

samhällskontroll. Förslaget om reglering av skogsvården mötte dock hårt 

motstånd från bondeståndet som var emot all typ av statlig inskränkning av 

bestämmanderätten över enskild skog och förslaget avslogs.100 

Under industrialiseringen i slutet av 1800-talet skedde stora förändringar. 

Skogsbruket gick från att i huvudsak vara enskild hushållning till industriell 

virkesproduktion. Skogens värde var under denna period främst ekonomiskt. 

Den enskilde skogsägaren ersattes av stora skogsbolag och sågverk som 

systematiskt köpte upp bl.a. fastigheter och avverkningsservitut.101 Det uppstod 

snabbt en konflikt mellan bondeståndet och de stora skogsbolagen vilket 

resulterade i häftiga debatter rörande skötseln av skogen och vem som har 

bättre rätt till skogen. Kritiken mot enskilda ägares dåliga skogsskötsel fanns 

fortfarande kvar och fick större fäste allt eftersom kraven på en mer långsiktig 

skogsskötsel ökade.102 Samtidigt riktades kritik mot storbolagens syn på 

skogen som enbart ekonomisk resurs och industrialiseringens krav på 

storskalig virkesproduktion som resulterade i kalhyggen. Konflikten mellan 

parterna skapade ett behov av ett statligt ingrepp för att säkerställa bättre 

hushållning med skogsresurserna. Den förändrade attityden till statlig reglering 

resulterade i tillsättandet av en statlig utredning i syfte att lägga fram förslag på 

en skogslag.103 

1899 presenterade utredningen sitt förslag om en ny skogsvårdslag. Kommittén 

påpekade att det inom privata skogsbruket hade skett ett omfattande uttag. Det 

ringa intresset för att vårda skogen hade lett till att skogsbruket utsatts för 

påfrestningar och därmed blivit försvagat. Kommittén hade ett försiktigt 

tillvägagångssätt då man inte glömt det tidigare motståndet mot statlig 

inblandning i den enskildes äganderätt. 104 Lagförslaget gav därför skogsägaren 

ansvar för återväxt av skog efter avverkning för att främja en skogsskötsel som 

skapar nya resurser. För att säkerställa den nya lagens efterlevnad föreslogs 

inrättandet av ett statligt organ, skogsvårdsstyrelsen, vars syfte var att agera 

som förvaltare av lagen och genom sitt arbete se till att information ges till 

skogsägarna och att deras intresse för skogsvården hålls igång.105 

Den 24 juli 1903 godkändes skogsvårdslagen av riksdagen och trädde i kraft 

den 1 januari 1905. Den nya lagen täckte nästan alla län (Norrbottens, 

Västerbottens och Gotlands län omfattades inte av lagen) i Sverige. Samtidigt 

bildades en skogsvårdsstyrelse i varje län som skulle ansvara för arbetet med 

tillämpningen av lagen och efterlevnaden av dess målsättningar. Det skulle visa 

                                                           
99 Enander, Karl-Göran (2007), Skogsbruk på samhällets villkor – Skogsskötsel och skogspolitik under 150 år, s. 

14. 
100 Appelstrand, Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet, s. 30 f. 
101 Servitut innebär att en fastighet erhåller rätten att utnyttja en annan fastighet, i det här fallet ett sågverk som 

har rätt att utnyttja skog på annan mark. Se vidare https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-

fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Servitut/. 
102 Enander, Karl-Göran (2007), Skogsbruk på samhällets villkor – Skogsskötsel och skogspolitik s. 24 ff. 
103 Appelstrand, Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet s. 30 ff. 
104 Appelstrand Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket- styrning och frivillighet s. 33. 
105 Enander, Karl-Göran (2007), Skogsbruket på samhällets villkor – Skogsskötsel och skogspolitik under 150 år, 

s. 50 ff. 
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sig att denna nya myndighets roll var avgörande för möjligheterna att tillämpa 

lagen. Skogsvårdslagens ramlagskaraktär var utformad för att kunna fungera i 

olika ekonomiska och ekologiska förhållanden runt om i landet. Denna typ av 

flexibilitet kunde uppnås tack vare skogsvårdsstyrelsens utrymme för fritt 

handlande. Den centrala målsättningen med skogsvårdslagen var kravet på 

återväxtåtgärder. Återväxten sågs som ett medel för tillrättavisande av 

skogsägaren eller innehavaren av avverkningsrätten, då det var de personer 

som i regel ansågs vara orsaken till försummelsen av skogen. Detta innebar att 

den som genom avverkning orsakade skada på skogen bar ansvaret för att 

återväxten skulle garanteras. På så vis ställdes nya krav på skogsavverkning 

samt markberedning då det inte fick äventyra återväxten. Tanken med 

skogsvårdslagen var att den skulle fungera som ett verktyg för att förplikta 

skogsägarna att vårda skogen, dock skulle förpliktelsen ske frivilligt och inte 

via tvång. Samtidigt innehöll lagen bestämmelser om olika tvångsmetoder för 

att få till en bra skogsvård. Utformningen av lagen gav skogsägaren incitament 

att aktivt vårda skogen samtidigt som den skulle fungera som säkerhet mot 

vanskötsel. Det hade tidigare sagts att det huvudsakliga syftet var att få 

skogsägarna att frivilligt engagera sig i skogsvården; tanken var inte att 

skogsvårdsstyrelsen skulle fungera som en polismakt för att tvinga fram en 

förändring i skogsägarnas beteenden. Tvångsbestämmelserna i 

skogsvårdslagen var därmed ett sista alternativ att ta till om det var omöjligt att 

få skogsägarna att frivilligt följa skogsvårdslagens målsättningar.106 

Stiftandet av skogsvårdslagen var ett steg i riktning mot en förbättrad 

skogsvård men det visade sig att lagens tillämpning inte kunde förbättra 

skyddet av skogen i dess (dåvarande) utformning. Redan 1911 tillsatte därför 

riksdagen en skogslagstiftningskommitté för att omarbeta lagen. Den främsta 

kritiken som riktades mot lagen var att den var en återväxtlag. Det fanns ingen 

reglering som säkrade en effektiv reproduktion av skogen – enligt lagen kunde 

reproduktion krävas först efter att avverkning skett.107 

Skogsvårdslagen har genomgått många förändringar fram till nu gällande 

skogsvårdslag. 1903 års skogsvårdslag ändrades 1918, 1923, 1948, 1973 och 

1993. Endast ett urval av dessa redogörs för i denna uppsats. 

6.1.3 1979 års skogsvårdslag 

Efter andra världskriget påbörjades en förändring av förhållandet mellan 

skogsägarna och myndigheterna. Skogsbruket började ses som en råvarukälla 

till industrin snarare än en del av jordbruket och det innebar att lönsamheten 

för den enskilde ägaren fick ge vika för behovet av en ökad virkesproduktion. 

En ny typ av skogspolitik växte fram med nya målsättningar som visade på en 

förnyad syn för skogsbrukets samhällsroll. Den gamla metoden med 

jordbruksbefolkningens försörjning lämnade plats för en kombination av ett 

jord- och skogsbruk där alla gemensamt skulle hjälpa till med tillväxten för att 

kunna leva upp till de nya politiska produktionsmålen. Från 1940-talet till och 

med 1970-talet genomgick skogsnäringen en omfattande förändringsprocess i 

takt med att bl.a. ny teknologi, i form av exempelvis motorsågar, och ökad 

                                                           
106 Appelstrand Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket- styrning och frivillighet s. 34 ff. 
107 Appelstrand Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket- styrning och frivillighet s. 37. 



23 
 

efterfrågan på virkesproduktion för ekonomisk handel omformade skogsbruket. 

Den rättsliga regleringen hade inte följt med utvecklingen vilket resulterat i att 

skogsvårdslagen behövde förnyas.108 

En ny utredning tillsattes 1965 med syfte att bilda underlag till en ny 

skogspolitik. Innan betänkandet lades fram hade den svenska skogspolitiken 

två huvudsakliga komponenter. Den ena var syftet med politiken vilket var 

främjandet av att skapa och bevara resurser. Den andra komponenten var 

politikens medel i form av lagstiftning och regleringar för att kunna genomföra 

det politiska syftet. Denna struktur hade funnits med länge inom svensk 

skogspolitik och betraktades som en förankrad tradition. Det skulle visa sig att 

utredningens förslag på ett markant sätt avvek från tradition då både det 

politiska syftet och dess medel tog en helt ny form. Det politiska syftet skulle 

numer gå från bevarande och skapande av resurser till en uppmuntran av 

resursnyttjande, en rak motsats till traditionerna. Med nya politiska syften 

skulle även nya medel utvecklas från ett tvångsreglerat lagsystem till ett 

styrmedel som förlitar sig på ekonomiska faktorer i form av ett avgifts- och 

stödsystem för att motivera skogsägarna till att öka avverkningen. Utredningen 

motiverade dessa ändringar med att skogssektorn, liksom andra sektorer, måste 

kunna följa med och anpassa sig efter den generella ekonomiska utvecklingen 

som sker. På så sätt skulle skogsbruket inkluderas i de ekonomiska 

effektivitetsmålen som innebar att virkesproduktionen ska ske med så låg 

kostnad som möjligt för att kunna ge ett högt produktionsvärde, detta genom 

att effektivt utnyttja exempelvis naturtillgångarna. Detta innebar att den 

traditionsenliga modellen för skogsbruk med principen om sambandet mellan 

skogs- och jordbruk, vars syfte var att skapa arbete året runt då jordbruket 

präglades av arbetslöshet under vintern, samt uthållighetsprincipen, ett politiskt 

mål som ska säkra att ett stabilt försörjningsunderlag från skogsbruket kommer 

finnas på lång sikt, inte längre kan appliceras.109  

Utredningen betonade vikten av de ekonomiska faktorerna och lade mindre 

fokus på exempelvis miljöfrågor och skogsvårdsstyrelsernas roll för 

genomförandet av lagstiftningen. Utredningen kritiserades både för den 

bristande utredningen av andra viktiga frågor som miljön och för den radikala 

omstruktureringen av skogspolitiken. Förslaget tillbakavisades, men var inte ett 

totalt misslyckande. Utredningens grundtankar fanns kvar och fick betydelse 

för arbetet med skogspolitikens utveckling. Det tillsattes så småningom en ny 

utredning som – inspirerad av de tidigare förslagen – utgjorde grunden för 

1979 års skogsvårdslag.110 

En utmärkande faktor för den nya utredningen var att den bestod av personer 

som var experter inom sina områden. Tidigare utredningar bestod ofta av 

representanter för bondeskogsbruket, LO-facken och skogsindustrin. Enligt den 

nya utredningen skulle lagen och inte ekonomin vara det viktigaste verktyget 

för att genomföra ändringar i skogspolitiken. Mot bakgrund av detta föreslogs 

                                                           
108 Appelstrand Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket- styrning och frivillighet s. 51 ff. 
109 SOU 1973:14 s. 139 ff. 
110 Appelstrand, Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket- styrning och frivillighet s. 55 f. 
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omfattande skärpningar i skogsvårdslagen.111 Den nya arbetsgruppen 

fokuserade på kalmarker och konsekvenserna av kalhyggesskogsbruk för olika 

markområden. Det konstaterades att kalmarkernas spridning över landet varit 

oförändrad mellan perioden 1920-1972 men att den förändrats radikalt i vissa 

delar av landet; i norra Norrland hade andelen kalmark mer än fördubblats 

under denna period. Trots det drogs slutsatsen att ett fortsatt intensivt 

skogsbruk behövdes men i andra former än kalhygge. Mer ändamålsenliga 

metoder för skogsbruk i form av låggallring112 föreslogs för att effektivt sköta 

om skogen. Det största bidraget utredningen kom med var förslagen om två 

nya bestämmelser i skogsvårdslagen: anmälningsplikt och naturvårdshänsyn. 

Anmälningsplikten innebar en skyldighet för skogsägaren att informera 

skogsvårdsstyrelsen om planerad avverkning och förslaget motiverades bl.a. 

med att en bra återväxt kunde ges större möjlighet att lyckas om 

skogsvårdsstyrelsen fick chansen att tidigt kunna bistå skogsägaren med 

information om olika metoder för återväxt. Naturvårdshänsynen innebar att 

hänsyn till naturvårdens intressen skulle tas och det motiverades bl.a. med de 

omfattande miljöskador hyggesplogningen orsakade. Utredningens fick en 

betydande roll i arbetet med den nya skogsvårdslagen. För första gången fick 

miljöfrågorna stå i skogsbrukets rampljus och utredningen kring dessa frågor 

möttes med stöd från både riksdag och remissinstanser.113 

1979 års skogsvårdslag präglades av den tidens miljöpolitiska debatter vilket 

visade sig i lagens bestämmelser. Fokus låg på att förbättra miljöförhållandena 

inom skogsbruket vilket bland annat syntes genom naturvårdshänsynen i 

portalparagrafen. Den tidigare återväxtpolitiken ersattes med utökade krav på 

tillväxt av skogen generellt. Större ansvar lades på skogsägaren och 

skogsvårdsstyrelsen fick större inflytande samtidigt som staten fick ökade krav 

på ekonomiskt bidrag.114 

Lagen innebar ett steg framåt i arbetet mot ett miljövänligt skogsbruk. Dock 

var regleringen inte enbart fokuserad på miljöfrågor då stor vikt lades på 

regleringar om produktionsökningar och effektivisering av avverkningar, vilket 

visade sig utgöra ett problem ur miljösynpunkt som i sin tur ledde till fortsatt 

arbete med att förändra skogsvårdslagen. 

6.1.4 1993 års ändring i skogsvårdslagen 

Den produktionsinriktade lagstiftningen ställde höga krav på tillämpning av 

metoder som ökar produktionen av virke. Det var heller inte möjligt för 

skogsägare att låta bli att avverka sin skog då lagen krävde att skog som var 

mogen avverkades. Kritiken mot lagstiftningens bristande miljöhänsyn växte i 

takt med att miljöfrågorna under 1980-talet uppmärksammades allt mer både 

nationellt och internationellt.115  

                                                           
111 Appelstrand, Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet .s 56 f samt prop. 

1978/79:110 s. 8 f. 
112 Avverkningsmetoden innebär att klena träd avverkas och de stora och grova träden lämnades kvar. 
113 Enander, Karl-Göran, Skogsbruk på samhällets villkor – skogsskötsel och skogspolitik under 150 år, s. 241 ff. 
114 Prop. 1978/79:110 s. 1 f. 
115 Forsberg, Maria (2012), Skogen som livsmiljö: En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk 

mångfald s. 20 ff. 
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En betydande insats för ändringen av skogsvårdslagen 1993 gjordes av Jan 

Darpö som under våren 1990 blev tilldelad uppdraget att se över 

skogsvårdspolitiken med fokus på naturvårdsreglerna. Darpö menade att 

skogsbruket i Sverige var en av de största hotbilderna mot skogens ekosystem 

och de växter och djur som lever i skogen och påverkas av människans 

omvandling av skogen.116 Han menade även att den ”traditionella 

skogsmannabilden av en välskött uppväxt skog är likåldrig, enskiktad, sluten, 

fri från luckor och sammansatt av gran eller tall eller högst bådadera”.117 Med 

det ville han säga att det råder motsättningar och intressekonflikter mellan 

skogen som resurs för produktion och som naturmiljö där majoriteten av de 

hotade arterna befinner sig i högproduktiva skogsmarker. Vidare ansåg Darpö 

att skogsbruket inte visade tillräckligt naturvårdshänsyn och att detta 

framförallt var tydligt inom flora och fauna. Ekonomin tycktes vara den 

styrande faktorn och miljön hamnade i skuggan av skogsbruket.118 

Vidare kritiserade Darpö skogsvårdslagen och menade dels att det var ett 

”slutet system” då endast ett fåtal aktörer sköter de konflikter som kan uppstå i 

skogsbruket där företag och skogsvårdsorganisationen är huvudparter. 

Möjligheterna för andra att medverka till besluten var väldigt svårt. Det var 

även bristande reglering när det kommer till naturvårdshänsyn då det inte fanns 

lagar som ställde krav på bl. a. företagen att ta hänsyn till skogen vid utövande 

av skogsverksamhet.119 

Darpös undersökning var en av många bidragande underlag till förslaget för 

den nya skogspolitiken med medföljande ändringar i skogsvårdslagen. Även 

den internationella utvecklingen med exempelvis genomförandet av 

Riokonferensen drev på frågorna.120 Debatterna om förhållandet mellan 

ekonomi och ekologi resulterade i en ny portalparagraf. Den nya paragrafen 

fastställer två jämställda mål för skogspolitiken: produktionsmålet och 

miljömålet. Som ett resultat av att produktionskravet funnits så länge var 

skogstillståndet och virkestillgången i Sverige så pass bra att det beslutades om 

en avreglering i skogsvårdslagen. Avregleringen gav skogsägarna större frihet 

då de tvångslagar som reglerade avverkning och skötsel försvann. Med den 

ökade friheten kom även ett större ansvar för skogsägarna i form av krav på 

kunskap. Denna kunskap skulle förmedlas via myndigheter i form av 

rådgivning och utbildning vilket innebar att myndigheter inom skogsbruket 

blev ett medel för att uppfylla de nya målsättningarna.121 

6.2 Skogsvårdslagens målsättning och tillämpningsområde 

Nu gällande skogsvårdslag stadgar i 1 § att skogen ”ska skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 

                                                           
116 Darpö, Jan (1991), Liv i skogen – reformbehov till rättsliga förändringar för naturhänsyn i skogen, s. 37 f. 
117 Darpö, Jan (1991), Liv i skogen – reformbehov till rättsliga förändringar för naturvårdshänsyn i skogen, s. 38 

f. 
118 Darpö, Jan (1991), Liv i skogen – reformbehov och förslag till rättsliga förändringar för naturvårdshänsyn i 

skogen, s. 38. 
119 Darpö, Jan (1991) Liv i skogen – reformbehov och förslag till rättsliga förändringar för naturvårdshänsyn I 

skogen, s. 49 f. 
120 Proposition 1992/93:226 s. 24 ff. 
121 Appelstrand Marie (2007), Miljömålet i skogsbruket- styrning och frivillighet s. 70 ff. 
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behålls”. Paragrafen ska ses som ett krav ställt av staten gällande landets 

skogsvård. Med stadgandet sätts två jämställda mål upp: ett produktionsmål 

och ett miljömål. Att målen är jämställda innebär att båda ska uppfyllas. 

Produktionsmålet innebär att skog och skogsmarker på ett effektivt och 

ansvarsfullt sätt ska brukas för att det ska bli en bra och hållbar produktion. 

Miljömålet tar sikte på bevarandet av skogsmarkens naturliga förmåga att 

producera. Med andra ord ska biologisk mångfald och en varierande genetik 

säkerställas, arter och naturtyper som är hotade ska ges skydd och skogens 

kulturella, sociala och estetiska värden ska värnas. Regeringen motiverade i sin 

proposition att de två målsättningarna visar på synen av skogen som ett medel 

för insatserna mot klimatpåverkningar och att skogen kommer ha en roll i 

arbetet även i framtiden. Genom att förtydliga att skogen är en förnyelsebar 

resurs kan den användas som ett verktyg för att uppnå en hållbar utveckling.122 

Skogsvårdslagen består av totalt 41 paragrafer som täcker olika områden inom 

skogsvård och skogsbruk. De inledande bestämmelserna reglerar, förutom 

målsättningarna, allmänna bestämmelser som exempelvis definitioner av 

produktiv skogsmark och konventionell skogsmark (2 §) och fjällnära skog (2 

b §). En viktig reglering finns i 4 §, som kopplar till bestämmelserna om 

biotopskyddsområde i miljöbalkens 7 kap. 11 § 2 st. samt föreskrifter reglerade 

med stöd av 7 kap. och 8 kap. miljöbalken, visar det sig att skogsvårdslagens 

bestämmelser strider mot miljöbalkens regleringar ska de inte tillämpas.  

Vidare anges det i 5 – 8 §§ bestämmelser om plantering av skog på skogsmark 

där exempelvis 8 § reglerar om ansvaret för plantering och vård av ny skog 

som faller på ägaren av produktiv skogsmark.123 Bestämmelsen är viktig dels 

för tillämpningen av påföljderna för det fall lagen inte följs och dels för 

tillsynsverksamheten. Det är även här kravet på återväxtåtgärder regleras. 

Enligt bestämmelserna i 5 § krävs det bl.a. att ny skog ska planteras om det 

efter avverkning uppkommit skador som inte kan tolereras, exempelvis om 

virkesförrådet ligger under hälften av den normala volymen.124 

Bestämmelserna i 10-14 §§ om plantering följs sedan av regler om avverkning 

där 10 § ställer krav på att avverkning ska ske på sådant sätt att det främjar 

skogens utveckling eller underlättar för nyplantering. För att genomföra kraven 

används i huvudsak röjning och gallring125 som avverkningsmetoder. 

Paragraferna 15-19 reglerar tillståndskraven för avverkning i fjällnära skog och 

22-28 §§ innehåller bestämmelser om ädellövskog.126 

                                                           
122 Proposition 2007/08:108 s.33 ff. 
123 Produktiv skogsmark avser skogsmark som kan i genomsnitt producera minst en kubikmeter virke per hektar 

och år. 
124 Se vidare 2 § skogsvårdsförordningen. 
125 Gallring innebär att vissa träd inom ett område avverkas och majoriteten lämnas kvar. Röjning innebär att 

ungskog och plantor fälls och lämnas kvar på marken för att förmultnas. 
126 Avslutningsvis reglerar 38 – 41 § bestämmelserna om ansvar och överklagande. Reglering om påföljder vid 

brott mot skogsvårdslagen finns i 38 – 38 b § där påföljderna för brott mot skogsvårdslagen regleras i 38 § med 

påföljderna böter eller fängelse upp till 6 månader. Brott mot förordningar och föreskrifter regleras i 38 a § med 

böter som påföljd. 
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Skogsstyrelsen har med stöd av 33 § tilldelats ansvaret över tillsynen av lagen. 

Det är denna myndighet som ska säkra att lagen följs och får som en del av 

ansvaret meddela föreskrifter och allmänna råd om lagens tillämpning.127 

7 Skydd för ädellövskog 

Som tidigare nämnts domineras den svenska skogen av tall, gran och björk. 

Med detta sagt finns det även andra typer av trädslag, exempelvis ädla lövträd, 

som också har ett naturvärde som är värt att skydda. Ädellövskog förekommer 

främst i södra Sverige och täcker en väldigt liten yta av den totala 

skogsmarken. Förutom en mer koncentrerad samling i södra Sverige 

förekommer ädla lövträd som en del av andra skogsområden utspridda över 

landet. Ädellövskogen har p.g.a. intensivt jordbruk och försämrat klimat 

minskat drastiskt vilket gav anledning till lagstiftning för specifikt skydd av 

ädellövskog. 

7.1 Ädellövslagens historia och utveckling 

Bokskog har liksom barrskog varit en del av svenskt skogsbruk under lång tid. 

Virkesproduktionen från bokskogar var en värdefull råvara och efterfrågan 

drev till en ökad takt på avverkningen. Bokskogen är i förhållande till 

barrskogen betydligt mindre vilket gör den mer ömtålig för avverkning. Det 

förvärrades dessutom då det i återväxtprocessen planterades barrskog på de 

avverkade bokskogsmarkerna. Problemet kom att uppmärksammas vilket ledde 

till en debatt rörande skydd av bokskogar och reglering av avverkningskontroll 

samt kontroll av återväxten. Debatten ledde senare till ett förslag om en ny 

lag128 vars syfte skulle vara att skapa ett effektivt skydd för bokskogarna 

genom åtgärder både ur ekonomiska och rättsliga medel.129 Det rättsliga 

styrmedlet gav formellt skydd för bokskogar genom bestämmelserna i 2 §, som 

kräver tillstånd för avverkning av bokskog, och 3 § där krav på särskilt tillstånd 

behövs för plantering annan typ av trädslag efter avverkning av bokskog. 

Påföljderna av brott mot bestämmelserna i 2 § och 3 § eller mot länsstyrelsens 

föreskrifter är enligt 9 §, vid uppsåt, böter eller fängelse i upp till 6 månader 

eller böter och åtgärdskrav enligt § 10. Länsstyrelsen tillgavs ansvaret att pröva 

tillstånden och tilldelades även befogenheter att stifta föreskrifter samt 

följdkrav på tillstånd med stöd av 5 §. 

Bokskogslagen skulle visa sig fungera på ett bra sätt och det började bli en mer 

kontrollerad avverkning och återväxts process för bokskogen. Lagen var 

emellertid endast tillämplig på bokskog och det dröjde inte lång tid innan en ny 

debatt rörande lövskogar var igång. Naturvårdsverket föreslog en utökad 

lagstiftning som skulle innefatta all typ av ädellövskog och erbjuda samma typ 

av formellt skydd som bokskogen redan hade. I förslaget om en ny 

skogsvårdslag togs ärendet upp av regeringen och där föreslogs det att 

naturvårdsverket skulle påbörja en undersökning om behovet av att skydda 

                                                           
127 Stöds också enligt 38 § skogsvårdsförordningen. 
128 Lag (1974:434) om bevarande av bokskog 
129 Proposition 1974:73 s. 1 
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särskilt värdefulla ädellövskogar.130 Deras rapportering kom sedan att utgöra 

underlag för arbetet med att fastställa en ny lag för skydd av ädellövskogen. 

Den 15 december 1983 lämnade regeringen in ett förslag till en ny 

ädellövskogslag. Lagen skulle ersätta den då gällande lagen om bevarande av 

bokskog då det fanns anledning att inkludera fler trädarter än bok inom det 

rättsliga skyddet. Lagen bestod av tio paragrafer varav 1 § sätter upp lagens 

målsättning vilken är att bevara ädellövskogar för framtiden. Ädellövskog är en 

viktig del av den svenska naturmiljön och producerar dessutom värdefullt virke 

vilket ger ett nationellt intresse av att skydda ädellövskogen. Både 

naturvårdsverket och skogsstyrelsen var överens om att en fortsatt aktiv 

ädellövskogsbruk ska ses som vital komponent för att kunna bevara 

ädellövskogen. Det huvudsakliga skyddet låg i kravet på tillstånd för 

slutavverkning av ädellövskog samt byte av trädslag efter avverkning vilket 

reglerades i 5 § respektive 7 § i gamla ädellövskogslagen. Det fanns även ett 

behov av att öka arbetet med återväxt vilket krävde mer insatser av 

skogsägaren. Återväxtprocessen för ädellövskog innebar ökade kostnader för 

skogsägaren vilket kunde påverka viljan till att utföra arbetet. För att undvika 

att kostnader skulle påverka återväxten stiftades en bestämmelse i 8 § gamla 

ädellövskogslagen om rätt till bidrag för skogsägaren. På så sätt kunde staten 

genom bidrag lätta den ekonomiska bördan och underlätta arbetet med 

återväxten av ädellövskogen. 131 

Ädellövskogslagen upphävdes och inkorporeras i stort sett oförändrad i 

skogsvårdslagen i samband med de ändringar som genomfördes 1993. Där 

anges i den inledande 22 § vilka typer av träd som ingår i benämningen ädla 

lövträd, exempelvis bok, ek och ask. Liksom i gamla ädellövskogslagen anges 

det i 25 § om förbud mot åtgärder som leder till upphörandet av 

ädellövskogens existens. Vidare nämns att skogsstyrelsen enligt 27 § är 

ansvarig tillståndsgivare vid annan avverkning än röjning och gallring. 

Avslutningsvis reglerar 28 § om ekonomisk avsättning för säkrandet av 

ädellövskogens återväxt. 

7.2 Det formella skyddets praktiska tillämpning 

För att kunna ge en tydligare bild på hur lagen tillämpas i praktiken redovisas 

här ett rättsfall.132 

Bakgrunden till fallet är att en person vid namn Stefan v G, nedan nämnd SVG, 

har påbörjat avverkning av ädellövskog inom ett område på nio hektar. SVG är 

ägare av den aktuella skogsmarken som hör till fastigheten Vegeholm. Där 

finns förutom nämnda skogsmark även ett gods och ett större parkområde som 

SVG förvaltar över och håller öppet för besökare. Syftet med avverkningen var 

enligt SVG att återinföra det avverkade området till det intilliggande 

skogsparksområdet och ge området en parkliknande karaktär. Den 

huvudsakliga frågan som domstolen ska utreda är huruvida SVGs avverkning 

                                                           
130 Proposition 1978/79:110 s. 23 ff 
131 Proposition 1983/84:94 s. 5 ff 
132 NJA 1999 s. 760 
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krävde tillstånd av skogsvårdsstyrelsen. Arbetet med avverkningen stoppades 

och under tiden den pågick hade två hektar hunnit avverkas. 

Åklagaren har åberopat tillståndsansökan om avverkningen som skriftlig 

bevisning samt vittnesmål som muntligt bevisning. Enligt ett vittne har 

området bestått främst av ek och bok varav majoriteten av bokarna hade 

avverkats. Det rörde sig om gamla träd som var stora och angripna av röta. Om 

en prövning gjorts enligt naturvårdslagen hade sannolikheten varit stor att 

området skulle klassas som biotopskyddsområde p.g.a. dess värde för faunan. 

För att det ska anses som en parkåtgärd ska gallring av skogen genomföras. I 

det här fallet var det dock fråga om en föryngringsåtgärd då alltför många träd 

avverkats. Till detta ska läggas att en bok som ska avverkas normalt ska vara 

mellan 100 och 120 år. Området ska därför klassas som skogsmark för vilken 

det ställs krav på tillstånd för avverkning. 

SVG menade att markområdet inte används som ekonomisk skogsbruk och 

motiverade detta med det inte funnits några planer på skogsbruk utan det rörde 

sig om återställande av ett parkområde. Han menade vidare att inget bidrag 

sökts för skogsbruk inom det aktuella området och att avverkningen inneburit 

en stor kostnad. Han hade efter uppmaning av en tjänsteman hos 

skogsvårdsstyrelsen även ansökt om tillstånd av myndigheten för 

avverkningen. SVG menar vidare att det finns ett samarbete mellan honom och 

skogssällskapet där skogssällskapet sköter om skogen och följer 

skogsvårdsplanen. Sällskapet är också ansvarigt för pappersarbetet och deras 

distriktschef ansvarar för kontakten med myndigheter. Båda parter arbetar 

tillsammans med planering av de årliga avverkningarna som sker inom 

fastigheten och SVG följer själv arbetet på godsets marker. Det aktuella 

området, som bestod av ek och bok med en genomsnittlig ålder på 170 år, hade 

ingen åtgärdsplan och var avsedd för naturvård. 

De lagrum som åberopas är: 2 § första stycket punkt 1; 2 § andra stycket 

skogsvårdslagen; 23 § första stycket punkt 1 skogsvårdslagen; 27 § andra 

stycket skogsvårdslagen och 38 § första stycket punkt 7 (ändrad till 38 § första 

stycket punkt 5). 

Tingsrätten började med att bedöma huruvida området var att anse som 

skogsmark eller inte och beslutade att förutsättningarna var sådana att området 

inte uppfyllde kraven för att klassas som skogsmark. Skälen för bedömningen 

var att skogsbruk inte hade bedrivits och att statsbidrag inte hade sökts. 

Tingsrätten menade därför att det inte fanns underlag för att fälla SVG för brott 

mot skogsvårdslagen och fallet ogillades. 

Beslutet överklagades till hovrätten där båda parter lämnade i stort sett samma 

uppgifter som de gjort till tingsrätten. De tillägg som gjordes var att åklagarens 

vittne lade större betoning på att åtgärden inte kunde anses vara gallring utan 

snarare en föryngringsavverkning då antalet fällda träd överskred vad som kan 

anses rimligt för gallring, vilket kräver tillstånd av skogsvårdsstyrelsen. SVG å 

sin sida tillade att han aktivt arbetar med att återskapa området till en naturpark 

och att avverkningen var en del av den processen. SVGs samarbetspartners 

menar också att området inte kan användas för skogsbruk då det inte finns 

något ekonomiskt värde i form av virkesproduktion utan att det rör sig om en 
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naturpark. De erkänner att avverkningsmetoden var alltför omfattande för att 

kallas gallring, men menade samtidigt att det inte kunde anses vara fråga om 

föryngringsavverkning. 

Hovrätten konstaterade att området är lämpligt för virkesproduktion och då 

faller under beteckningen skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen. De ansåg 

även att SVG genom sina utsagor inte påvisat att området används för annat 

ändamål utan endast gjort en invändning att det fanns en plan för återställande 

av parkområde. Hovrätten konstaterade vidare att vare sig vittnesutsagan eller 

områdets förutsättningar tydde på att området var tänkt för något annat 

ändamål än virkesproduktion och att det därmed inte fanns tillräckligt underlag 

för att fastställa att området inte skulle falla in under bestämmelserna i 2 § 

skogsvårdslagen. 

Hovrätten ansåg att SVG, trots att han inte var medveten om att området 

krävde tillstånd för avverkning, handlat vårdslöst då han påbörjat avverkningen 

utan att ta reda på om det behövdes tillstånd. Hovrätten dömde SVG för brott 

mot 38 § första stycket punkt 7 skogsvårdslagen med påföljden dagsböter där 

summan totalt blev 4000 kronor. Det avverkade områdets storlek gjorde att 

brottet ansågs vara grovt. SVG överklagade och fallet togs upp av Högsta 

domstolen (HD). 

Till skillnad från hovrätten valde HD att titta på bestämmelserna om 

ädellövskog i skogsvårdslagen. HD menade att området som avverkningen 

skett på ska utredas enligt de bestämmelser i skogsvårdslagen som berör 

ädellövskog. Vad som utgör ädellövskog definieras i 23 § skogsvårdslagen och 

HD konstaterade att området utgör ädellövskog. Då det rör sig om sådan typ av 

skog anger 27 § första stycket att avverkning som inte utgör röjning eller 

gallring kräver tillstånd av skogsvårdsstyrelsen. HD ansåg vidare att den 

avverkning SVG utfört inte kan klassas som röjning eller gallring och menade 

att avverkningen krävt tillstånd, samt att det inte har någon relevans om 

området är att anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen eller inte då det 

rör sig om ädellövskog. HD fastställde hovrättens dom och såg ingen anledning 

att ändra påföljderna. 

En viktig slutsats som kan dras av det här fallet är tillämpningen av 2 § och 23 

§ skogsvårdslagen. Definitionen av ett område som ädellövskog innebär 

strängare krav vilket medför färre möjligheter till undantag och därmed blir det 

formella skyddet starkare. 

8 Diskussion och slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var att fastställa gällande rätt rörande avverkning 

av och formellt skydd av skog. Det kan konstateras att de svenska skogarnas 

formella skydd regleras dels genom direktiv utfärdade av EU och därefter 

genom svensk lagstiftning, främst miljöbalken och skogsvårdslagen. Genom 

miljöbalkens hushållningsbestämmelser och områdesskydd kan skogen tilldelas 

olika typer av formellt skydd som är beroende av områdets karaktär, storlek 

och huruvida det är exploaterat eller inte. Bestämmelserna i miljöbalken gäller 

parallellt med skogsvårdslagen där skogens fortlevnad via skogsbruket 
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”säkras” genom att ägaren tilldelats ansvaret för bl.a. återväxt och 

avverkningsmetoder. Förutsättningarna för avverkning av skog varierar 

beroende på avverkningsmetod, skogens ålder, mängden skog som ska 

avverkas, vilken typ av skog det är och om skogsområdet omfattas av någon 

form av formellt skydd. Den här uppsatsen är begränsad till att i första hand 

behandla ädellövskog. Denna typ av skog har ett starkare skydd då 

definitionskriterierna är lägre i jämförelse med annan typ av skogsmark. Endast 

gallring och röjning är tillåtet utan krav på tillstånd från skogsstyrelsen och 

medföljande ansvar för återväxtprocessen. 

Det formella skyddet och efterlevnaden av bestämmelserna i skogsvårdslagen 

och miljöbalken borde i teorin innebära att de svenska skogarna används och 

tas hand om på ett sätt som återspeglar bestämmelserna i portalparagraferna i 

både miljöbalken och skogsvårdslagen. Med andra ord så bevaras den 

biologiska mångfalden och skogsbruket ger en bra skörd samtidigt som det 

främjar den hållbara utvecklingen. I praktiken verkar utfallet vara annorlunda. 

Målsättningen i skogsvårdslagen visar på att det ska gå att förena ekonomiska 

intressen med intresset av att skydda och bevara skogen med dess biologiska 

mångfald. Dock verkar det finnas problem med återkommande 

intressekonflikter mellan brukande och bevarande av skogarna. De politiska 

ambitionerna har varit svåra att genomföra i både lagstiftning och praktik; trots 

tydliga och höga målsättningar kan det inte med säkerhet konstateras att 

skogsvårdslagens bestämmelser lever upp till dem, detta visar sig även i 

praktiken då skogsbruket i Sverige ger sken av att ha en lång väg kvar till 

efterlevnaden av en hållbar utveckling. Problematik uppstår när flera intressen 

ska tillgodoses, vilket tycks vara fallet i dagsläget. Trots formella skydd är det 

fortfarande fullt möjligt att avverka skog som har höga naturvärden genom 

tillståndsprövning. Även om avverkning sker utan tillstånd tillåter inte 

lagstiftningen alltid tillräckligt hårda påföljder för att det ska ge incitament till 

att följa lagen. Ett tydligt exempel på detta gavs i ovan redovisade rättsfall. 

Brottet i fråga ansågs vara grovt av både hovrätten och Högsta Domstolen men 

i relation till de skador som uppkom för naturvärdena så var påföljderna ringa. 

Anledningen till att det ser ut som det gör beror på det upplägg som regleringen 

har när det gäller skogen – frihet under ansvar. Eftersom enskilda skogsägare 

utgör den huvudsakliga ägargruppen i Sverige har lagstiftningen utformats till 

att uppmuntra dem att på eget initiativ ta ansvar för miljön. Redogörelsen av 

skogsvårdslagens historia visar att äganderätt och frivillighet väger tyngre än 

en hårt reglerad skogspolitik. För att frivillighet ska fungera som styrmedel 

måste lagstiftningen fungera på ett sätt som inte motverkar skogsägarens vilja 

att ta ansvar och jobba mot en bättre miljö. Det krävs att de aktörer som är 

delaktiga i processen når fram till gemensamma värderingar och delar samma 

syn för att privata intressen och allmänhetens intressen ska kunna 

tillfredsställas. 

Trots skogsvårdslagens jämställda miljö- och produktionsmål är ekonomin en 

avgörande förutsättning för att miljöskyddet ska kunna upprätthållas. 

Skogsägarens ansvar medför ekonomiska kostnader vilket styr deras intressen 

och attityd. Det faller tillbaka på konceptet med hållbar utveckling där 

ekonomi, ekologi och samhälle måste förena nytta mot krav för att kunna jobba 

mot den internationella målsättningen om en hållbar utveckling. 
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