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Sammanfattning  
Vid avverkning av skog är det tillräckligt att en anmälan görs till Skogsstyrelsen enligt 14 § 

skogsvårdslagen (1974:429). När skogsbrukaren inte begär tillstånd utan endast lämnar in en 

anmälan meddelar Skogsstyrelsen vanligen inte ett överklagbart beslut. I uppsatsen utreds frå-

gan om besvärsystemet enligt skogsvårdslagen lever upp till materiell och processuell EU-rätt, 

med det huvudsakliga syftet att analysera om den svenska skogsvårdslagstiftningen kan genom-

föra de krav som ställs enligt Århuskonventionen och EU:s naturvårdsdirektiv. Uppsatsen har 

fokuserat på hur den berörda allmänhetens tillgång till rättslig prövning enligt Århuskonvent-

ionen påverkar möjligheten att få en avverkning rättsligt prövad enligt svensk rätt. Slutligen har 

en komparation med den finska rätten genomförts eftersom det i Finland, liksom i Sverige, 

saknas möjlighet att få beslut efter avverkningsanmälan enligt skogslagstiftningen rättsligt prö-

vat.  



 

 

1 Inledning/bakgrund 
År 1998 undertecknades Århuskonventionen för att öppna upp beslutsprocesser kring miljöfrå-

gor för allmänheten och andra berörda. Konventionen har bland annat haft betydelse för möj-

ligheten att angripa passivitetsbeslut. Den svenska skogsvårdslagens besvärssystem lever emel-

lertid inte upp till Sveriges åtaganden enligt artikel 9.2 och 9.3 i konventionen. Skogsstyrelsens 

beslut kan, enligt 40 § skogsvårdslagen (1974:429), överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol. Möjligheten att få beslut enligt skogsvårdslagen rättsligt prövade är dock kraftigt begrän-

sad eftersom det vid avverkning av skog som huvudregel är tillräckligt att en anmälan görs till 

Skogsstyrelsen enligt 14 § Skogsvårdslagen och när skogsbrukaren inte begär tillstånd utan 

endast lämnar in en anmälan fattas det normalt inget överklagbart beslut. Om inte Skogsstyrel-

sen kontaktar markägaren om begräsningar av den planerade avverkningen inom 6 veckor har 

markägaren rätt att påbörja avverkningen av skogen. Detta förfarande innebär alltså att de som 

berörs negativt av avverkningen inte ges möjlighet att rättsligt utmana den. En annan konse-

kvens är att avverkningar som är oförenliga med EU:s naturvårdsdirektiv kan genomföras utan 

förgående prövning.  

 

I stort sett samma problematik föreligger i Finland. Enligt den finska skogslagen 

(12.12.1996/1093) ska en anmälan om avverkning lämnas till Skocentralen ”om användande 

av skog”. Skogscentralen ger inget på ansökan baserat beslut med anledning av en anmälan om 

användande av skog, utan en anmälan granskas som byråarbete. Enligt 23 § skogslagen får en 

ändring av Skogscentralens beslut sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen, på det sätt 

som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996) om inte annat föreskrivs i skogslagen. Av 6 

§ förvaltningsprocesslagen framgår att besvär över ett beslut kan anföras av den som beslutet 

angår eller någon vars rätt, skyldighet eller fördel påverkas av beslutet. Anmälningsförfarandet 

enlig skogslagen leder till att ytterst få beslut fattas och till att de som berörs negativt av en 

skogsavverkning inte ges möjlighet att rättsligt utmana den. Det är alltså ett gemensamt pro-

blem i båda länderna att åtgärder inom skogsbruket inte är möjliga att få rättsligt prövade av 

representanter med motstående intressen. Det är osäkert om en sådan ordning uppfyller de krav 

som ställs enligt Århuskonventionen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida den svenska lagstiftningen lever upp till de krav 

som ställs enligt EU: naturvårdsdirektiv och Århuskonventionen med huvudsakligt fokus på 

processuella brister gällande allmänhetens tillgång till rättslig prövning genom skogsvårdsla-

gen. Följande frågor har väglett arbetet: 

 

 Är anmälningsförfarandet vid en avverkning enligt skogsvårdslagen förenligt med de 

krav som ställs av artikel 9.2 och 9.3 Århuskonventionen? 

 Kan anmälningsförfarandet enligt 14 § skogsvårdslagen resultera i att en avverkning 

kan genomföras även om den är oförenlig med EU:s naturvårdsdirektiv? 

 Hur ser motsvarande situation ut i Finland? 

 

1.1 Metod och material 

Uppsatsen bygger i huvudsak på en rättsdogmatisk metod för att utreda gällande rätt. Således 

har lagstiftning, inklusive internationell rätt och EU-rätt, förarbeten och praxis analyserats. 

Härutöver innehåller uppsatsen även en jämförelse med den finska rätten och för denna del har 

en komparativ metod används. Utgångspunkten för komparationen är att jämföra finsk och 

svensk skogslagstiftning, inklusive förarbeten och motstående intressens möjlighet till att rätts-

lig utmana en skogsavverkning. En analys av eventuella skillnader och likheter kommer att 



 

 

göras. Utöver det rättsliga materialet har även relevant litteratur, rapporter från myndigheter, 

myndighetsuttalanden, samt Internetkällor används i uppsatsen.  

  



 

 

2 Århuskonventionen 
I juni år 1998 undertecknade Sverige Århuskonventionen om tillgång till information, allmän-

hetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättlig prövning i miljöfrågor. Konvent-

ionen har ratificerats av EU och unionens övriga medlemsstater. Syftet, som framgår av artikel 

1, innebär att parterna i enlighet med bestämmelserna i konventionen ska säkerhetskälla alla 

människors rättighet att leva i en miljö som är förenlig med hälsa och välbefinnande. Konvent-

ionen består av tre delar (ofta kallade ”pelare”): allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation, 

allmänhetens rätt till delaktighet i beslutsprocesser som har inverkan på miljön samt allmänhet-

ens tillgång till rättlig prövning i miljöfrågor. I denna uppsats ligger fokus på den tredje delen 

om allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.  

 

2.1 Allmänhetens tillgång till rättslig prövning 

I artikel 9 i Århuskonventionen återfinns bestämmelser om tillgång till rättslig prövning. Det är 

främst artikel 9.2 och 9.3 som är relevanta för syftet med denna uppsats varför dessa har getts 

mer utrymme i avsnittet.  

 

I artikel 9.1 anges att parterna inom ramen för den nationella lagstiftningen ska se till att den 

som anser att hans eller hennes begäran om information enligt artikel 4 konventionen har läm-

nats utan avseende, otillräckligt behandlats, felaktigt avslagits eller på annat sätt inte behandlats 

i enlighet med artikeln, kan få sin fråga rättsligt prövad. Artikel 9.4 anger att de förfaranden 

som avses i artikel 9 ska erbjuda tillräckliga och effektiva rättsmedel, samt vara rättvisa, snabba 

och objektiva. För att genomföra bestämmelserna i artikel 9.4 ska parterna till konventionen se 

till att allmänheten enligt artikel 9.5 informeras om tillgången till rättslig prövning.  

 

2.1.1 Artikel 9.2 

I artikel 9.2 anges att den ”berörda allmänheten” ska ha rätt att få den materiella och formella 

giltigheten i ett beslut om tillstånd enligt artikel 6 konventionen prövad i domstol eller annat 

opartiskt organ som inrättats genom lag. Med ”berörd allmänhet” avses i konventionen den 

allmänhet som berörs, kan komma att beröras eller som har intresse av ett beslut på miljöom-

rådet. Enligt artikel 2.5 konventionen har icke statliga organisationer som främjar miljöskydd 

och som uppfyller de krav som uppställs enligt nationell rätt ett sådant intresse. Artikel 6 gäller 

tillstånd till de verksamheter som listas i bilaga 1 till konventionen, exempel på verksamheter 

som tas upp där är större verksamheter inom kemisk industri, avfallshantering, energisektor, 

anläggning av vägar och djurhållning. I artikel 6.1.b. anges att bestämmelserna även ska tilläm-

pas på beslut om andra verksamheter än sådana i bilaga 1 som kan ha betydande påverkan på 

miljön enlighet med nationell rätt. I en ”Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen” anser 

utredningen att viss vägledning om vilka verksamheter som kan anses ha ”betydande påverkan 

på miljön” kan hämtas från Esbokonventionens bilaga 3 och ”betydande miljöpåverkan” i 6 

kapitlet miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 1 

 

2.1.2 Artikel 9.3 

I artikel 9.3 anges att utöver möjligheten att överklaga tillståndsbeslut, ska den allmänhet som 

uppfyller eventuella kriterier i nationell rätt ges möjlighet att få de handlingar och underlåten-

heter av enskilda och myndigheter som strider mot nationell lagstiftning relaterad till miljön 

prövade av domstol eller annan administrativ ordning. Avgörande vid bedömningen av vad som 

är miljölagstiftning enligt artikel 9.3 är hur den aktuella bestämmelsen relaterar till miljön. Viss 

vägledning kan hämtas från vad som är definieras som miljöinformation i artikel 2.3 konvent-

                                                 
1 SOU 2017:81 s. 214 



 

 

ionen, där innefattas bland annat verksamheter och åtgärder som kan komma att påverka mil-

jön.2 Det finns inget krav på att det måste förekomma en lagstridighet utan det räcker med ett 

yttrande om att en handling eller underlåtenhet strider mot nationell lagstiftning relaterad till 

miljön. 3 

 

2.2 Århuskonventionen och EU-rätten 

Århuskonventionen har ratificerats av EU och samtliga medlemsstater. Genom Århusförord-

ningen tillämpas konventionen inom EU:s institutioner och organ och är bindande för medlems-

staterna enligt de villkor som anges i 216 p.2 EUF-fördraget. 4 5 

 

Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor är en del av EU:s miljölagstiftning som stadgar ett 

flertal skyldigheter för medlemsstaternas offentliga myndigheter. Enligt rättsstatsprincipen ska 

medlemsstaterna ”Fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett 

effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten”.6 EU har antagit lag-

stiftning på miljöområdet som delvis ger uttryck för Århuskonventionens krav på tillgång till 

rättslig prövning: 

 

 Artikel 6.2 i direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation (2003/4/EG).  

 Artikel 13 i direktivet om miljöansvar (2004/35/EG) 

 Artikel 11 i direktivet om miljökonsekvensbedömning (2011/92/EU) 

 Artikel 25 i direktivet om industriutsläpp (2010/75/EU) 

 Artikel 23 i Seveso III-direktivet (2012/18/EU) 

 

Artikel 267 i FEUF spelar en avgörande roll för att kunna genomföra EU-rätten enhetligt i 

medlemsstaterna och för att uppnå ändamålsenliga rättssystem. Artikeln ger de nationella dom-

stolar en möjlighet att hänskjuta frågor om giltighet och tolkning av fördragen samt giltighet 

och tolkning av rättsakter som beslutats av EU-institutioner och EU-organ till EU-domstolen i 

form av begäran om förhandsavgörande. Medlemsstaterna ska föreskriva talerätt för att över-

klaga omfattande kategorier av beslut, handlingar och underlåtenheter för att kunna säkerhets-

ställa att ett stort antal materiella rättigheter kan verkställas. Tillgång till rättslig prövning i 

miljöfrågor ger enskilda och föreningar möjlighet att utöva de rättigheter som följer av unions-

rätten och bidrar till att säkerhetsställa att syftena och skyldigheterna enligt EU:s miljölagstift-

ning kan uppfyllas.7 Enligt effektivitetsprincipen får medlemsstaterna inte införa kriterier som 

gör det omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som följer av unionsrätten. EU-

domstolen har gällande effektivitetsprincipen hänvisat till reglerna i artikel 47.1 i EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna.8 

  

                                                 
2 The Aarhus Convention: an implementation guide s. 50 
3 SOU 2017:81 s. 215 
4 Beslut 2005/370/EG se även (EG) nr 1367/2006 
5 Lojalitetsprincipen lyder: ”Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och medlemsstaterna respektera 

och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 

åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller 

av unionens institutioners akter. Medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter och de ska avstå 

från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål”.  
6 EU-fördraget p.19 
7 Commission Notice on Access to Justice in Environmental Matters, Brussels 29.2.2017 C (2017) 2616 final p. 

31  
8 Commission Notice on Access to Justice in Environmental Matters, Brussels 29.2.2017 C (2017) 2616 final p. 

156 



 

 

2.2.1 EU-domstolens avgöranden 

De skyldigheter som nationella offentliga myndigheter har ger upphov till rättigheter för en-

skilda och deras föreningar. Dessa rättigheter är av både materiell och processuell karaktär och 

kan gälla samtidigt. I mål LZ II fastslog EU-domstolen att rådets direktiv om bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter var en del av unionsrätten och domstolen ansåg därför att 

berörda personer skulle ges möjlighet att åberopa de skyldigheter som följde av direktivet och 

konstaterade att en annan tolkning vore oförenlig med den bindande verkan som artikel 288 

FEUF tillerkände ett direktiv.9 

 

I LZI-målet (om de slovakiska brunbjörnarna) hade Lesoochrana’raske zoskupenie, en förening 

bildad enligt slovakisk rätt vars ändamål var att skydda miljön, överklagat ett beslut av de slo-

vakiska myndigheterna om att tillåta jakt på brunbjörn. Stammen hade ett strikt skydd enligt 

art- och habitatdirektivet. I domen yttrade EU-domstolen att eftersom endast den allmänhet som 

uppfyllde kriterierna i nationell rätt gavs de rättigheter som föreskrevs i Århuskonventionens 

artikel 9.3 var fullgörande eller verkningar av bestämmelsen beroende av ytterligare en rättsakt. 

Domstolen menade dock att dessa bestämmelser, även om de var avfattade i allmänna ordalag, 

hade som mål att genomdriva ett effektivt miljöskydd, därför ankom det den nationella dom-

stolen att i den utsträckning det var möjligt tolka den nationella rätten i enlighet med målen i 

artikel 9.3. Detta för att säkerhetsställa att ett effektivt domstolsskydd som omfattades av un-

ionens miljölagstiftning kunde genomföras.10 Av avgörandet framgår att en miljöorganisation 

ska ges möjlighet att väcka talan vid nationell domstol mot ett beslut fattat efter ett administrativ 

förfarande som kan strida mot unionens miljölagstiftning. Prof. Jan Darpö, expert på Århus-

konventionen, anser att målet är banbrytande i fråga om miljöorganisationers talerätt. 11 

  

                                                 
9 Mål C-243/15 LZ II p. 44 
10 Mål C-240/09 p. 45,46 samt p .50 
11 Darpö 2014 s. 222 



 

 

2.3 Implementering av Århuskonventionens tredje pelare i Sverige 

EU och samtliga medlemsstater har som sagt tillträtt Århuskonventionen och inom EU har flera 

rättsakter utformats för att kunna genomföra delar av konventionen. Det finns dock ingen över-

gripande EU rättsakt för implementeringen av konventionens tredje del, även om artikel 9.2 

och 9.3 delvis har genomförts genom artikel 11 i MKB direktivet. Enligt direktivet ges den 

berörda allmänheten tillgång till rättslig prövning inom direktivets tillämpningsområde. 12 

 

Sveriges implementering av Århuskonventionens krav på allmänhetens tillgång till rättslig 

prövning har skett främst genom bestämmelser i miljöbalkens 16 kapitlet 13 §. Här stadgas att 

en ideell förening eller en annan juridisk person som uppfyller de krav som anges i paragrafens 

1-4 p. har rätt att överklaga vissa typer av beslut. Vid implementeringen av Århuskonventionen 

menade regeringen att det fanns ett relativt stort tolkningsutrymme för vilka handlingar och 

underlåtenheter som kunde komma att omfattas av artikel 9.3 i konventionen. Det kunde röra 

sig om en handling eller ett beslut av en myndighets som stod i strid med nationell miljölag-

stiftning eller en underlåtenhet från myndighetens sida att handla då det fanns en miljörättslig 

bestämmelse som slog fast en plikt att handla efter bestämmelsen.13 Regeringen konstaterade 

även att det skulle röra sig om ett beslut som hade någon form av rättslig eller faktisk verkan 

för den berörde eller någon annans rättsställning eller berört intresse.14 Uttalandet om faktisk 

verkan kan jämföras med det som sägs i propositionen till nya förvaltningslagen eftersom re-

geringen i båda situationerna konstaterar att det är ett besluts faktiska verkningar som är avgö-

rande för bedömningen av om beslutet är överklagbart. Detta behandlas vidare i kapitel 5. 15 

 

EU-kommissionen har vid granskningen av Sveriges implementering av Århuskonventionen 

påpekat att Sverige bör vidta åtgärder för att se till att icke-statliga miljöorganisationer ges be-

hörighet att invända mot offentliga myndigheters handlingar eller försummelser. 16 Miljömåls-

beredningens konstaterade i sitt delbetänkande att miljöorganisationers talerätt enligt Århus-

konventionen skulle ha införts i skogsvårdslagen för att säkra Sveriges efterlevnad av det EU-

rättsliga ramverket.17 

 

2.3.1 Änok 

Ett intressant rättsfall på området är det så kallade Änok-målet som enligt professor Jan Darpö 

är ”ett riktigt land mark case för tillgången till rättslig prövning på miljöområdet”18  

 

Bakgrund 

Två fastighetsägare hade enligt 15 § skogsvårdslagen ansökt om tillstånd till avverkning av 

fjällnära skog på en fastighet som gränsade till två naturreservat och Natura- 2000 områden. 

Skogsstyrelsen gav tillstånd till avverkning, men Naturskyddsföreningen överklagade och an-

såg att avverkningen bröt mot 18 § skogsvårdslagen. Förvaltningsrätten i Luleå ansåg att Na-

turskyddsföreningen hade klagorätt och undanröjde Skogsstyrelsens beslut. Domstolen sade att 

22 § förvaltningslagen kunde ses som en allmän riktlinje över vem som hade klagorätt och 

eftersom skogsvårdslagen inte innehöll några särskilda bestämmelser om rätten att överklaga 

ett avverkningsbeslut. Domstolen redogjorde för Sveriges åtaganden enligt Århuskonventionen 

                                                 
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan 

på miljön av vissa offentliga och privata projekt se artikel 11.  
13 Prop. 2004/05:65 s.93 
14 Prop. 2004/05:65. 120 
15 Förvaltningslag (2017:900)  
16 SWD(2017) 56 final s.28 
17 SOU 2103:43 s 215 
18 Darpö 2014 s. 1 



 

 

och poängterade att en avverkning kunde medföra en sådan betydande påverkan på miljön som 

omfattades av artikel 9.2 i konventionen och att Naturskyddsföreningen därför hade rätt att 

överklaga beslutet. 19 Både Skogsstyrelsen och markägarna överklagade till kammarrätten i 

Sundsvall som beslutade att Naturskyddsföreningen inte hade klagorätt och att verksamheten 

inte kunde anses medföra en betydande miljöpåverkan. 20 

 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Naturskyddsföreningen överklagade avvisningsbeslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som 

ansåg att den aktuella avverkningen inte var en sådan verksamhet som omfattades av artikel 9.2 

Århuskonventionen. Däremot gjorde de bedömningen att beslutet omfattades av artikel 9.3 i 

Åhuskonventionen och konstaterade att artikeln gav en fristående rätt till rättslig prövning av 

handlingar, underlåtelser och administrativa beslut som stred mot nationella miljöbestämmel-

ser. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till Århuskonventionens handbok som angav att 

artikel 9.3 utöver lagstiftning även omfattade bestämmelser relaterade till miljön. Domstolen 

ansåg att det av avverkningsbeslutet framgick att Skogsstyrelsen tagit miljömässig hänsyn och 

att samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken genomförts, vilket i sig förutsatte att verksamheten 

kunde komma att väsentligt förändra naturmiljön i området. Domstolen gjorde bedömningen 

att beslutet omfattades av artikel 9.3 konventionen och att allmänheten skulle ha tillgång till 

effektiva rättsmedel för att kunna överklaga beslutet. Slutligen konstaterade domstolen att Na-

turskyddsföreningen uppfyllde de krav som fastslås i 16 kapitlet 3 § miljöbalken och att Skogs-

styrelsens beslut angick föreningen i den mening som angavs i 22 § förvaltningslagen. 21 

 

Professor Jan Darpö menar att domslutet som kom den 14 februari år 2014 kommer att få stor 

betydelse för den svenska miljöprocessen och att det hör till ovanligheterna att högsta förvalt-

ningsdomstolen tillämpar en internationell överenskommelse direkt. Vidare konstaterar han att 

domstolarna de senaste åren alltmer tagit över rollen som lagstiftare vid implementeringen av 

internationella krav på tillgång till rättslig prövning inom miljörättens område. Darpö ifråga-

sätter dock en ordning som domineras av rättspraxis och anser att Sverige bör se över den be-

rörda allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljörättsliga frågor och att ärendehante-

ringen under skogsvårdslagen bör anpassas för att möjliggöra för den berörda allmänheten att 

överklaga myndigheters ställningstaganden i domstol.22  

 

2.3.2 Pågående domstolsprocesser  

Det finns två pågående domstolsprocesser som är av särskilt intresse för ämnet för den här 

uppsatsen. Båda målen rör avverkningsanmälan enligt 14 § skogsvårdslagen. I Mål nr M 4845-

16 har en markägare inkommit med en anmälan om avverkning till Skogsstyrelsen. Myndig-

heten har sedan lämnat en vägledning innehållande ett antal åtgärder om hänsyn som markäga-

ren ska vidta för att uppfylla kraven enligt skogsvårdslagstiftningen. Föreningen Skydda skogen 

har med anledning av detta vänt sig till förvaltningsrätten i Göteborg med ett yrkande om att 

Skogsstyrelsens vägledning ska upphävas och avverkningen förbjudas. Förvaltningsrätten har 

avvisat överklagandet eftersom de anser att Skogsstyrelsens vägledning inte är ett överklagbart 

beslut. Domstolen menar att det av Skogsstyrelsens vägledning inte framgår att markägaren kan 

komma att drabbas av någon sanktion i fall denne inte följer vägledningen. De anser heller inte 

att det är uteslutet att markägaren kan uppfylla de krav som ställts enligt skogsvårdslagen på 

annat sätt än genom att följa vägledningen. Skydda Skogen har överklagat förvaltningsrättens 

domslut till Kammarrätten i Göteborg som meddelat prövningstillstånd. Skydda skogen har 

                                                 
19 Förvaltningsrätten i Luleå 2001-10-21 446-11 
20 Kammarrätten i Sundsvall 2012-10-03;2859-11 
21 HFD 2014 ref.8 s 4-5 
22 Darpö 2014 s. 8-9 



 

 

även skickat ett yrkande till Skogsstyrelsen om att myndigheten ska klassa området för den 

aktuella avverkningsanmälan som en nyckelbiotop och inrätta ett biotopskydd för att hindra 

avverkningen. Skogsstyrelsen har svarat föreningen via epost och meddelat att inga åtgärder 

kommer att vidtas gällande föreningens yrkande. Skydda Skogen har därefter vänt sig till Mark- 

och miljödomstolen i Vänersborg och begärt att domstolen ska upphäva Skogsstyrelsen beslut. 

Mark- och miljödomstolen har avvisat överklagandet då de anser att föreningen saknar klagorätt 

enligt 16 kapitlet 13 miljöbalken eftersom bestämmelsen endast ger klagorätt gällande beslut 

om upphävande av skyddat av områden och inte beslut om inrättande av skyddat område. 

Skydda Skogen har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen som har meddelat 

prövningstillstånd i målet.23  

 

2.3.3 Miljöbalken  

I rättspraxis har miljöorganisationer med hänvisning till artikel 9.3 Århuskonventionen fått en 

utökad rätt att överklaga i situationer som inte särskilt räknas upp i 16 kapitlet 13 § miljöbalken. 

 

I NJA 2012 s. 921 uttalade Högsta domstolen att tillämpningen av 16 kapitlet 13 § miljöbalken 

skulle ske mot bakgrund av Århuskonventionens syfte, som var att ge miljöorganisationer en 

omfattande och lättillgänglig möjlighet att överklaga. Vid tillämpningen av 16 kapitlet 13 § 

skulle det ske en generös bedömning av om miljöorganisationer hade en rätt att överklaga.24 

 

I MÖD 2015:17 ansåg Mark- och miljööverdomstolen att en miljöorganisation hade rätt att 

överklaga ett beslut av en miljönämnd om att godta en ansökan om anläggande av vindkraft-

verk. I domen refererade Mark- och miljööverdomstolen till tidigare praxis på området och 

konstaterade att det vid tillämpningen av 16 kap 13 § miljöbalken finns särskilda skäl att beakta 

artikel 9.3 i Århuskonventionen. Vidare menade domstolen att det skulle ske en konventions-

enlig tolkning av om miljöorganisationer hade klagorätt om beslutet är av en sådan karaktär 

som anges i artikel 9.3 konventionen.  

 

I MÖD 2014:30 fann Mark- och miljööverdomstolen att en miljöorganisation hade rätt att över-

klaga ett s.k. nollbeslut eftersom de ansåg att nollbeslut omfattades av artikel 9.3 Århuskon-

ventionen. Domstolen konstaterade att även om det i det aktuella ärendet rörde sig om ett till-

synsbeslut enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken så innefattade beslutet frågor om tillstånd till vat-

tenverksamhet och frågor med koppling till art- och habitat direktivet och därför skulle miljö-

balkens bestämmelse tolkas så att Länsstyrelsens beslut kunde överklagas i enlighet med artikel 

9.3 Århuskonventionen.  

 

I MÖD 2012:47 ansåg Mark- och miljööverdomstolen att ett beslut om föreläggande om 

skyddsåtgärder som meddelats med stöd av miljöbalken omfattades av artikel 9.3 Århuskon-

ventionen. Det skulle därför finnas en möjlighet att få till en prövning av om beslutet var för-

enligt med nationell miljölagstiftning. Målet innefattade en fråga om dispens från artskyddsför-

ordningen och domstolen ansåg att beslutet omfattades av 16 kapitlet 13 § miljöbalken. 

  

                                                 
23 Mål nr M 4845-16 se även SOU:2017:81 s. 228-229 
24 Nja 2012 s. 921 HD p.14 domskäl 



 

 

2 Bevarandemål 
I kapitlet belyses grunderna för målet om en hållbar utveckling samt EU:s primärrättsliga ut-

gångspunkter för miljöarbetet, inklusive försiktighetsprincipen och principen om att förorena-

ren betalar. Härutöver behandlas den internationella konventionen om bevarandet av en biolo-

gisk mångfald (CBD) och två av EU:s naturskyddsdirektiv. 

 

2.4 Hållbar utveckling 

Målet om en hållbar utveckling lanserades första gången i Brundtlandskommissionens rapport 

från år 1987. Där definieras målet som en utveckling som tillfredsställer nuvarande generation-

ers behov utan att äventyra kommande generationers behov. Målet antogs vid den globala mil-

jökonferensen i Rio de Janeiro år 1992 och kan ses som en komplex princip bestående av tre 

dimensioner: en ekonomisk, en ekologisk och en social dimension. Dessa dimensioner fram-

ställs ibland som jämställda, men många menar att utan en ekologisk hållbarhet är varken en 

ekonomisk eller social utveckling möjlig varför den ekologiska dimensionen bör tillmätas 

större tyngd.25  

 

Vid FN:s toppmöte i New York år 2015 antogs 17 globala mål, samt Agenda 2030 för en hållbar 

utveckling. Målet är att utrota fattigdom och hunger bland hela jordens befolkning, bekämpa 

ojämlikheter mellan länder och bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen som skyd-

dar och värnar om de mänskliga rättigheterna. Vidare ska ett varaktigt skydd för planeten och 

dess naturresurser säkerhetsställas.26 

 

2.5 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen nämns i artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Den syftar till att vidta åtgärder för att skydda miljön redan vid risk för miljöskada. Brist på 

vetenskapliga bevis för att miljöskada kan uppkomma får inte hindra att krav på försiktighets-

åtgärder ställs i förebyggande syfte. EU-kommissionen har meddelat att åberopande av försik-

tighetsprincipen förutsätter att en företeelse, process eller produkts potentiellt negativa effekter 

har bekräftats och att den vetenskapliga bedömningen inte gör det möjligt att med säkerhet 

fastställa risken.27 Principen introducerades internationellt i mitten av 1980-talet och återfinns 

idag i flera internationella miljökonventioner, häribland 1992 års Pariskonvention och 1992 års 

Östersjökonvention för skydd av Nordostatlantens marina miljöer. Försiktighetsprincipen er-

kändes globalt genom införlivandet i Riodeklarationen år 1992. I svensk miljölagstiftning åter-

finns principen bland de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808) och innebär att 

redan risken för olägenhet för människors hälsa och miljön ska beaktas av verksamhetsutöva-

ren. Krav ställs bland annat på att verksamhetsutövaren ska använda bästa möjliga teknik och 

skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och om-

fattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenheter.28 

  

                                                 
25 Michanek och Zetterberg 2014 s. 32 
26 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-for-hallbar-ut-

veckling/ 
27 Meddelande från kommissionen om försiktighetsprincipen /* KOM/00/0001 slutlig */  p.4 
28 Miljöbalken 1998:808 2 kap 3 och 4 §§ 



 

 

2.6 Principen om att förorenaren betalar 

Principen om att förorenaren betalar uttrycktes inom unionens miljöpolitik redan genom det 

första handlingsprogrammet där de grundläggande principerna för gemenskapens miljöpolitik 

uppställdes. Principen innebär att kostnaderna för föroreningar och annan miljöförstöring ska 

bäras av den som förorsakar dem. Principen har en reparativ funktion, t.ex. i samband med att 

göra förorenaren ansvarig för att efterbehandla de områden som skadats. I svensk miljölagstift-

ning kommer principen till uttryck i 2 kapitlet 8 §, samt i 10 kapitlet miljöbalken där det framgår 

att den är den som orsakat en miljöskada som är ansvarig för att skadan åtgärdas. 

 

2.7 Konventionen om biologisk mångfald 

För att kunna uppnå en hållbar ekologisk utveckling krävs långsiktigt funktionella ekosystem. 

En förutsättning för detta är att det finns en tillräcklig biologisk mångfald. FN:s konvention om 

bevarandet av biologisk mångfald (CBD) antogs 1992 och syftar till att bevara mångfalden 

inom arter, mellan arter och inom ekosystem. CBD uttrycker den biologiska mångfaldens be-

tydelse för att kunna upprätthålla biosfärens livsuppehållande system. Biologisk mångfald de-

finieras som ”..variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung inklusive från 

bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex 

i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av eko-

system”.29 Sverige har som ett led i genomförandet av konventionen förbundit sig att till år 2020 

se till att de områden som används för skogsbruk förvaltas hållbart så att en biologisk mångfald 

kan garanteras. Implementeringen av fågelskyddsdirektivet och artskyddsdirektivet är en viktig 

del i arbetet för att uppnå målet om ett hållbart skogsbruk.30  

 

2.8 EU:s naturvårdsdirektiv 

EU:s naturskyddsdirektiv, art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet, understryker behovet 

av att skydda den biologiska mångfalden. De sekundära rättskällorna är viktiga verktyg vid 

genomförandet av EU:s miljömål. I artikel 288 FEUF p. 1-3stadgas: ”När institutionerna utövar 

unionens befogenheter ska de anta förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och ytt-

randen. En förordning ska ha allmän giltighet. Den ska till alla delar vara bindande och direkt 

tillämplig i varje medlemsstat. Ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska uppnås 

vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men ska överlåta åt de nationella 

myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.” 

 

2.8.1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 

vilda djur och växter  

Art- och habitatdirektivets syfte är att bidra till att säkerhetsställa den biologiska mångfalden 

genom bevarandet av livsmiljöer, vilda djur och växter som är av intresse för unionen. Enligt 

artikel 12 p. a-c i Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djur och växter ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att kunna införa 

ett ”strikt skyddssystem” för de djurarter som listas i bilaga 4a till direktivet. Medlemsstaterna 

ska införa förbud mot att bland annat avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i natu-

ren, samt störa dessa arter särskilt under deras parnings, uppfödnings, övervintrings och flytt-

ningsperioder. Förbuden gäller bara avsiktliga åtgärder, men uppmärksammas bör att det enligt 

artikel 12 p. d inte krävs någon avsikt när det gäller att skada eller förstöra fortplantningsområ-

det eller viloplatser. Det innebär att skogsbruket som oavsiktligt medför skador för miljön om-

fattas av förbuden i 12 p. d.31 För att medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt kravet enligt artikel 
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12 krävs det bland annat att skyddet kommer till uttryck genom lag. I mål C-6/04 (kommiss-

ionen mot Storbritannien) konstaterade EU-domstolen att ett direktiv enligt artikel 249 tredje 

stycket EG är bindande för alla medlemsstater till vilka det är riktat med avseende på det resultat 

som ska uppnås. Domstolen uttalade att ”Medlemsstaterna, inom ramen för direktiv 92/43 om 

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, vilket innehåller komplicerade och tek-

niska bestämmelser på miljörättsområdet, särskilt är skyldiga att se till att den lagstiftning de 

antar för att införliva detta direktiv är tydlig och precis”.32 Enligt EU-kommissionens tolk-

ningshanledning är det dock inte tillräckligt att det endast införs ett förbud i en författning utan 

det krävs genomdrivandemekanismer för att säkerhetsställa bestämmelsernas genomslag.33 

 

Enligt artikel 13 förbjuds allt insamlande, plockande och förstörande i utbredningsområdet för 

de växtarter som finns listade i bilaga 4b till direktivet. Undantag från de redovisade förbuden 

får endast göras av de anledningar som redovisas i artikel 16. Det handlar främst om situationer 

där det saknas en annan lämplig lösning. 

 

Den svenska implementeringen av Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om beva-

rande av livsmiljöer samt vilda djur och växter artikel har huvudsakligen skett genom antagan-

det av artskyddförordningen (1998:79). Skydd av växtarter regleras i 7 § artskyddsförord-

ningen, vilket motsvarar artikel 13 direktivet. 1 4 § artskyddsförordningen återfinns motsva-

rande förbud som listas i direktivets artikel 12. I Sverige har direktivet även inarbetats i miljö-

balken, där ges ett bemyndigande för regeringen att meddela de förskrifter om förbud som krävs 

för att kunna uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av vilt levande djur.34  

 

För att främja bevarandet av biologisk mångfald inom unionen ska EU:s medlemsstater utse 

särskilda områden, så kallade Natura 2000-områden, vars funktion är att bilda ett ekologiskt 

sammanhängande nätverk i Europa. Dessa områden innehåller arter och naturtyper som är sär-

skilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I Sverige regleras bestämmelserna om områ-

desskydd i 7 kapitlet miljöbalken och i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt mil-

jöbalken. 

 

2.8.2 Fågelskyddsdirektivet 

Fågelskyddsdirektivet uttrycker, i likhet med art- och habitatdirektivet, vikten av att inte endast 

skydda arterna som sådana utan även deras livsmiljöer. I artikel 1 fastlås syftet med direktivet 

som är att bevara samtliga av de naturligt förkommande fågelarterna inom unionen. Enligt ar-

tikel 5 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att införa att ett generellt skyddssy-

stem av samtliga fågelarter som omfattas av direktivet. I artikel 5 p. a-e återges bland annat att 

det är förbjudet att avsiktligt förstöra, skada eller ta bort bon samt störa fåglar under deras 

häcknings- och uppfödningsperioder. I artikel 9 stadgas att medlemsstaterna endast får göra 

undantag från skyddet i artiklarna 5-8 om det inte finns någon annan lämplig lösning av de 

anledningar som följer av artikeln.35 Skogsbruket stör fåglar och förstör deras bon; Sveriges 

kungsörnsstam har påverkats negativt av skogsbruket. Kungsörnens revir omfattar det geogra-

fiska området runt boet och inom reviret har kungsörnen ofta flera alternativa boplatser. Skogs-

bruket tillintetgör många gånger möjligheterna för bobygge. I dagsläget är 37 procent av skogs-

brukets avverkningar negativa ur ett naturvårdsperspektiv. Störningar från skogsmaskiner vid 

skötsel av skogen kan leda till misslyckade parningsresultat och i värsta fall till att kungsörnen 

                                                 
32 Mål C-6/04 p.1 och 21 
33 Guide document Habitants Directive s. 40  
34 Miljöbalken 8 kap 1 och 2 §§  
35 Fågelskyddsdirektivet 79/409/EEG (1) 
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lämnar boet.36 För att skogsbruksåtgärder ska förbjudas måste de enligt artikel 5 vara avsiktliga 

och ämnade att förstöra. 

 

Implementeringen av fågeldirektivet i svensk rätt har skett genom artskyddsförordningen. Ar-

tikel 5 i fågelskyddsdirektivet har införlivats genom 4§ artskyddsförordningen. 

 

  

                                                 
36 Naturvårdsverket 2012 s. 16,26 & 39 

 



 

 

3 Egendomskyddet 
Kapitlet belyser kortfattat det grundlagsstadgade egendomsskyddet. 

 

3.1 Europakonventionen 

Egendomsskyddet kommer till uttryck i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. I artikel 8 stadgas följande: 

”1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

 2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av 

lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den 

allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller 

brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter”. 

 

3.2 Egendomsskyddet i Regeringsformen 

I svensk lagstiftning regleras egendomsskyddet i 2 kapitlet 15 § 1 st. regeringsformen som om-

fattar expropriation och rådighetsinskränkning. Exporation av i det här fallet fast egendom in-

nebär ett tvångsingripande av staten som endast får ske enligt särskilda förutsättningar angivna 

i lag. Rådighetsinskränkning kan förekomma när ett miljökrav begränsar markägarens rätt till 

att utnyttja egendomen. Av 2 kapitlet 15 § 2 st. regeringsformen framgår att den enskilde har 

rätt till ersättning under vissa förutsättningar när inskränkningar i egendomsskyddet är tillåtna. 

Vid tillkomsten av regeringsformen stadgades att rätt till ersättning för den enskilde skulle utgå 

enligt ”grunder som bestäms i lag”. Lagregeln ändrades år 1979 till att ersättningen skulle 

omfatta de förluster inskränkningen innebar. År 1994 omarbetades lagregel på nytt och i och 

med ändringen får rådighetsinskränkning ske endast när det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen. I paragrafens andra stycke stadgades att markägaren har rätt till ersättning 

vid ingrepp som inskränker på användandet av fastigheten. En förutsättning för att ersättning 

ska utgå är att pågående markanvändning avsevärt försvåras eller att en skada uppkommer. År 

2010 gjordes ytterligare två förändringar av 2 kapitlet 15 § regeringsformen, ett tredje stycke 

tillkom där rådighetsinskränkningar på grund av hälso-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl inte 

har en grundlagsskyddad ersättningsrätt.37. I andra stycket tillades ordet ”full” före ersättning 

för att tydliggöra principen om full ersättning vid explorativa ingrepp.38 

 

2.1 Pågående markanvändning 

För att ersättning ska utgå krävs det att den pågående markanvändningen försvåras. Regeringen 

har yttrat att vad som är pågående markanvändning ska bedömas i det enskilda fallet och hän-

visar till departementschefens uttalande vid 1972 år lagstiftning. Utgångspunkten vid bedöm-

ningen ska vara vad som vid den givna tidpunkten anses vara en naturlig fortsättning av den 

pågående markanvändningen. Hänsyn ska tas till vad det allmänna uppfattar vara en lämplig 

bruks- och rationaliseringsmetod. Regeringen hänvisar även till Bostadsutskottets utredning 

från år 1986 där pågående markanvändning ansågs vara naturliga drifts- eller rationaliseringsåt-

gärder som till exempel avverkning och markberedning.39  

 

Westerlund anser att vad som är pågående markanvändning bör ändras om förändringsvärden 

uppstår i markens fysiska tillstånd. Följande kriterier bör enligt Westerlund vara uppfyllda för 

att en normal och naturlig rationalisering av marken ska anses föreligga: Den nya användnings-

formen ska vara representativt lämplig för fastigheter av aktuellt slag och generellt använd på 

liknande markområden i landet och regionen. Den måste även vara teknisk lämplig för den 

                                                 
37 Bengtsson 2015 s. 35-36 
38 46 Jermsten, Regeringsformen (1974:152) kommentaren till 2 kap. 15 § 2 st , Karnov 
39 Prop 1997/98:45 s 550-551  Del 1 
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specifika marktypen och allmänt ses som en normal utveckling inom det aktuella närings-

fånget.40 

 

Den enskilde har inte rätt till ersättning om myndigheterna hindrar denne från att ändra mar-

kanvändningen.41. I förarbetena till miljöbalken betonades även att en självklar begräsning är 

att endast lagenlig användning av mark eller byggnad ger rätt till ersättning.42 

 

3.3 Avsevärt försvårande inom berörd del 

Vad som är avsevärt försvårande inom en berörd del av fastigheten kan variera beroende på 

intrångets betydelse och omfattning. Ett litet intrång kan inom det berörda området försvåra 

användningen om fasigheten som berörs är liten medan samma intrång i relation till ett större 

område inte behöver utgöra ett avsevärt försvårande. Kvalifikationsgränsen är gränsen för det 

intrång en markägare ska behöva tolerera inom en berörd del av fastigheten utan att ersättning 

utgår.43 När det gäller skogsbruk bör den enhet som intrånget ska jämföras med vara en be-

handlingsenhet, dvs. ett eller flera skogsbestånd som berörs av samma åtgärd. Behandlingsen-

heten ska ligga till grund för om kvalifikationsgränsen överstigs eller inte. En fastighetsägare 

ska inte behöva acceptera mer än ett bagatellartat intrång och en specifik gräns har inte kunnat 

stadgas i lag, men den av lagrådet föreslagna  toleransgränsen på 10 procent har enligt Bostads-

utskottet ansetts vara taket för vad en markägare ska behöva tolerera.44 När kvalifikationsgrän-

sen uppnås utgår ersättning för hela skadan, även för den del som ligger under gränsen. Når 

skadan precis under kvalifikationsgränsen utgår ingen ersättning alls och skillnaden i ersättning 

kan därför ibland bli obefogat stor.45 

 

Regeringen har poängterat att markägaren är skyldig att iaktta hänsynsreglerna i 2 kapitlet mil-

jöbalken och markanvändningen kan inte anses försvåras så länge det allmännas beslut går ut 

på att markägaren ska följa en hänsynsregel. 46  

 

3.4 Proportionalitetsprincipen 

Egendomsskyddet förstärks av proportionalitetsprincipen som i sammanhanget innebär att det 

allmännas fördel ska stå i proportion till den enskildes nackdel av ingreppet. Principen återfinns 

i 7 kapitlet 25 § miljöbalken som anger att det vid en prövning enligt kapitlet ska tas hänsyn 

även till enskildas intressen. En inskränkning i den enskildes rätt att använda mark eller vatten 

får därför inte gå längre än vad som behövs för att skyddet ska tillgodoses.  
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4 Miljöbalken och skogsbruket 
Regler om hur skogen ska skötas finns i skogsvårdslagen, men även miljöbalkens bestämmelser 

kan bli tillämpliga för skogsbruket. I kapitlet redogörs för miljöbalkens förhållande till skogs-

vårdslagstiftningen, inklusive miljöorganisationers talerätt. 

 

4.1 Miljöbalken och skogsvårdslagen 

I 1 kapitlet 3 § 1 st. miljöbalken regleras förhållandet till annan miljörelaterad lagstiftning: ”I 

fråga om verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller 

andra intressen som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även bestämmelser i 

annan lag”. Skogsbruket utgör en sådan verksamhet som omfattas av bestämmelsen. Regler 

för hur skogen ska skötas finns i dock i huvudsak i skogsvårdslagen och miljöbalkens bestäm-

melser tillämpas därför parallellt med denna lag. Vid oförenlighet mellan bestämmelser i de två 

lagarna ska, enligt regeringens uttalande i propositionen, vanligtvis skogsvårdslagens mer de-

taljerade föreskrifter tillämpas. Miljöbalkens målparagraf, allmänna hänsynsregler och miljö-

kvalitetsnormer gäller dock fortfarande för skogsbruket. En tillsynsmyndighet kan t.ex. inte 

med stöd av miljöbalkens hänsynsregler meddela ett föreläggande om bredden på skyddszoner 

med träd och buskar som ska lämnas kvar mot ett vattendrag eftersom sådana skyddszoner 

regleras i Skogsstyrelsens föreskrifter. I situationer när en miljöhänsynsfråga är oreglerad i 

skogsvårdsförfattningarna kan däremot miljöbalkens hänsynsregler tillämpas. Lagrådet menar 

dock att hänvisningen till de allmänna lagvalsprinciperna inte är tillräcklig och att det är en 

påtaglig brist att det inte framgår av lagtexten att skogsvårdslagen ska tillämpas före vid en 

lagkonflikt.47 Skogsvårdslagstiftningens bestämmelser och föreskrifter är begränsade till att de 

inte får innebära att markanvändningen avsevärt försvåras för markägaren, medan bestämmel-

serna i 2 kapitlet miljöbalken inte ger rätt till ersättning för markägaren. 48 

 

De förskrifter som meddelats med stöd av skogsvårdslagen ska vara förenliga med miljöbalkens 

mål om en hållbar utveckling och de allmänna hänsynsreglerna.49 Enligt hänsynsreglerna är den 

som vidtar en åtgärd som kan antas orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa och mil-

jön skyldig att iaktta bestämmelserna i andra kapitlet miljöbalken. Hänsynsreglerna i miljöbal-

ken är vagt hållna men samtidigt mer långtgående än de mer detaljerade föreskrifterna i skogs-

vårdsförordningen (1993:1096). 

 

Michanek och Zetterberg har kommenterat rättsläget och anser att man måste utgå från att mil-

jöbalken och skogsförfattningarna har olika syften. ”Skogsstyrelsens föreskrifter bör ses som 

speciallagstiftning endast i de fall där de enda syftet med ett krav är att skydda naturen och det 

samtidigt inte är nödvändigt att ställa mer långtgående krav enligt balken än det som redan 

framgår av Skogsstyrelsens föreskrifter”.50 Även Forsberg ansluter sig till denna tolkning och 

menar att en sådan bedömning ligger i linje med tanken om att miljöbalkens krav är tänkta att 

utgöra en ”miniminivå”.51  

 

4.2 Samrådsplikt 

I 12 kapitlet 6 § miljöbalken finns en samrådsplikt som fångar upp de verksamheter och åtgärder 

som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Av paragrafen framgår att den som avser 

                                                 
47 Prop. 1997/98:90 s. 508 
48 Skogsvårdslagstiftningen 30 § 3 st. 
49 Målet om en hållbar utveckling stadgas i 1 kap § 1§ miljöbalken, hänsynsreglerna återfinns i 2 kap miljöbal-

ken. Se Även Prop. 1997/98:90 s. 244-245 
50 Michanek och Zetterberg 2014 s. 253 
51 Prop. 1997/98:90 s. 148-149 



 

 

att vidta en åtgärd som riskerar att väsentligt förändra naturmiljön ska anmäla det för samråd 

till tillsynsmyndigheten, i de flesta fall till Länsstyrelsen. Avverkningar och andra åtgärder 

inom skogsbruket kan komma att väsentligt förändra naturmiljön och en anmälan om avverk-

ning till Skogsstyrelsen ska därför även anses som en anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 

§ miljöbalken. Det är Skogsstyrelsen och inte Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet i dessa 

situationer. 52 Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen får förelägga om olika försiktighetsmått för att 

begränsa eller motverka de skador den tänkta verksamheten kan ha på naturmiljön. Om det inte 

är tillräckligt kan myndigheten istället meddela ett förbud.53 I situationer där ett föreläggande 

eller förbud innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras har markägaren rätt till 

ersättning.54 

 

4.3 Miljöorganisationers talerätt 

I 16 kapitlet 13 § miljöbalken regleras miljöorganisationers rätt att överklaga. Förutsättningarna 

för talerätt är följande: Organisationen ska ha till syfte att tillvarata naturskydds- eller miljö-

skyddsintressen, inte vara vinstdrivande, ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år 

samt ha ett medlemsantal på minst 100 medlemmar eller på annat sätt visat att verksamheten 

har allmänhetens stöd. Talerätten omfattar domstolsavgöranden, beslut om omprövning om 

samt villkor i tillstånd, och godkännande eller dispens enligt miljöbalkens bestämmelser. 
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5 Den svenska skogsvårdslagstiftningen 
Möjligheten att få skogsvårdslagen rättslig prövad är idag begränsad då det vid avverkning av 

skog som huvudregel är tillräckligt att en anmälan görs till Skogsstyrelsen enligt 14 § skogs-

vårdslagen. I kapitlet behandlas anmälningsförfarandet vid en avverkning, skogsvårdslagens 

besvärsystem och förhållandet till EU:s naturvårdsdirektiv. 

 

5.1 Historisk bakgrund 

Sveriges första skogsvårdslag infördes år 1903 med syfte att säkerhetskälla tillgången på virke. 

Skogsvårdslagstiftningen har därefter ändrats och uppdaterats regelbundet med 20-25 års mel-

lanrum. Återbeskogningsplikt och säkerhetsställande av virkesförsörjningen har varit återkom-

mande intentioner ända till 1970-talet. Det miljörättsliga perspektivet med hänsynstagande till 

naturvårdsintressen introducerades för första gången år 1974 och fördes över till den nuvarande 

skogsvårdslagens portalparagraf år 1979.55 Miljöhänsynen har sedan dess reviderats ett antal 

gånger där den mest anmärkningsvärda förändringen skett genom skogsbrukets avreglering år 

1993. Under 1980–talet ifrågasattes det då kraftigt produktionsinriktade skogsbruket och i takt 

med att miljöfrågor fick ett allt större genomslag i samhällsdebatten influerades den nya skogs-

vårdslagen av FN:s konvention om en biologisk mångfald och EU:s art- och habitatdirektiv. 

Ändringarna av skogsvårdslagen trädde i kraft år 1994 och innebar att miljömålet för skogsbru-

ket jämställdes med produktionsmålet. Den nya skogsvårdslagstiftningen kännetecknades i 

första hand av att miljöintresset lyftes fram. För att förbättra miljöhänsynen skulle den enskilde 

markägaren ges större frihet i skogsbruket där sektorsansvaret skulle utvecklas och stärkas. 

Nyckelorden var ”frihet under ansvar”.56 

 

5.2 Skogsvårdslagens målparagraf 

Sverige har idag två jämställda skogspolitiska mål: miljömålet och produktionsmålet, vilka 

framgår av skogsvårdslagens portalparagraf. Huruvida denna principiella framflyttning av mil-

jöhänsynen motsvaras av effektiva regler som har direkt verkan mot skogsbruket kan dock dis-

kuteras. Enligt skogsvårdsstyrelsens skogsstatistik från år 2012 framgår att 37 procent av den 

slutavverkade arealen inte uppfyller lagens krav.57 Forsberg framhåller att den förväntan som 

funnits från lagstiftarens sida om att skogsbrukaren på eget initiativ skulle gå längre än vad 

lagen kräver inte har infriats. I skogsstyrelsens dokument ”Nyckelbiotoper – unika skogsområ-

den” framgår att dagens trakthygges bruk medför en omfattande utarmning av den biologiska 

mångfalden i skogen. I Skogsstyrelsens rapport från år 2016 visar en kartläggning av nyckelbi-

otoper i Sverige att cirka 2 procent av den produktiva skogsmarksarealen utgörs av nyckelbio-

toper och att det i genomsnitt avverkas cirka 200 hektar registrerade nyckelbiotoper varje år. 

En uppskattning visar att 2000 hektar oregistrerade nyckelbiotoper har avverkats årligen under 

åren 2008-2014. Forsberg hävdar att det finns fog för att se över lagstiftningen och anser att 

skogspolitikens paroll om ”frihet under ansvar” trots samhällets ökade intentioner att stoppa 

utarmningen av den biologiska mångfalden har utvecklats till en friare tolkning av ”ansvar” till 

förmån för mer ”frihet”.58 

 

5.3 Skogsvårdslagens naturvårdshänsyn 

De regler med krav på natur- och kulturvårdshänsyn som finns inom skogsbruket utgår från 30 

§ skogsvårdslagen och gäller för såväl skogsmark som skogliga impediment. Paragrafen ger 

regeringen och Skogsstyrelsen en rätt att meddela föreskrifter om den hänsyn som ska tas till 
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naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. De föreskrifter som följer av 30 § skogsvårds-

lagen kan endast i liten mån begränsa det moderna skogsbruket eftersom de aldrig får innebära 

ett avsevärt försvårande av pågående markanvändning och om så är fallet har markägaren rätt 

till ersättning. När ett visst område med höga naturvärden måste skyddas kan det därför bli 

kostsamt om markägaren ska kompenseras för rådighetsinskränkningen. I situationer när det 

allmänna saknar resurser kan miljöskyddet därför inte upprättas. Reglerna om naturvårdshän-

syn är inte sanktionerade; om den enskilde ska kunna bli dömd för brott krävs det att Skogssty-

relsen först fått kännedom om den planerade överträdelsen och meddelat ett föreläggande eller 

förbud mot åtgärden, som den enskilde sedan väljer att bryta mot. Lagstiftaren har uttryckt att 

markägaren är skyldig att beakta de föreskrifter som Skogsstyrelsen meddelar, men att en sankt-

ion vid överträdelse och försummelse endast kan komma i fråga om Skogsstyrelsen i ett före-

läggande angett i vilka avseenden föreskrifterna ska iakttas.59 

 

5.4 Anmälnings- och tillståndsplikt enligt skogsvårdslagen 

För att få avverka skog är det i regel tillräckligt att en anmälan görs till Skogsstyrelsen enligt 

14 § skogsvårdslagen. Skogsstyrelsen har då sex veckor på sig att meddela råd eller föreläg-

ganden och förbud om hänsyn till naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen. 

Efter denna period har markägaren rätt att påbörja avverkningen. Vad som särskilt bör beaktas 

är att eftersom skogsbrukaren inte begär tillstånd utan endast lämnar in en anmälan fattas det 

normalt heller inget överklagbart beslut. 

 

Antalet förelägganden och förbud enligt 30–31§§ skogsvårdslagen och 12 kapitlet. 6 § miljö-

balken har de senaste åren ökat och uppgick år 2017 till 442 stycken. Det ska tilläggas att det 

under 2017 har inkommit 64 394 anmälningar om avverkning och 671 ansökningar om tillstånd 

till avverkning till Skogsstyrelsen. Anmälningsplikten är straffsanktionerad enligt 38 a § skogs-

vårdslagen men det är sällsynt att ett brott mot bestämmelsen leder till åtal. Antalet åtalsanmäl-

ningar under år 2017 var endast 26 stycken. 60  

 

Skogsstyrelsen är enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken samrådsmyndighet för de skogsbruksåtgär-

der som kan komma att väsentligt förändra naturmiljön. I 6 § förordningen 1998:904 stadgas 

att en anmälan om avverkning enligt 14 § skogsvårdslagen även räknas som en begäran om 

samråd.  

 

I 15 § skogsvårdslagen regleras avverkning av fjällnära skog. En sådan avverkning kräver till-

stånd som måste sökas hos Skogsstyrelsen.  
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5.5 Artskydd i skogsbruket 

Skogsbruket bedrivs över stora landarealer vilket innebär att det kommer att beröra arters spe-

cifika förutsättningar kopplat till fortplantningsområden och viloplatser. EU-kommissionen har 

i sin vägledning om hur art- och habitatdirektivet och fågelskyddsdirektivet ska tolkas poäng-

terat att det krävs en speciell tillämpning av bestämmelserna när det gäller areella näringar som 

skogsbruket, eftersom de utgör pågående verksamheter. Att i varje enskilt fall kräva dispens för 

avverkning och gallring skulle vara en alltför tidskrävande och komplicerad process, men även 

skogsbruket måste följa direktivens intentioner. Sverige ska därför genomdriva ett strikt skydd 

i skogen och se till att regelverket tillämpas fullt ut med fokus på att i första hand förebygga 

skada på de arter som omfattas av direktiven. 61 

 

År 2013 infördes nya bestämmelser om artskydd i skogsvårdslagens föreskrifter. Den tidigare 

bestämmelsen omfattade endast rödlistade arter.62 I föreskrifternas nya lydelse stadgas följande 

”Skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på 

substrat där det förekommer prioriterade fågelarter, vilka framgår av bilaga 4, samt arter mar-

kerade med N och n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som 

akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade. I artskyddsförordningen finns regler om 

artskydd”.63 

 

Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen framgår av 7 kap 33 

att en prioritering av hänsyn får göras endast om det inte är möjligt att inom intrångsbegräns-

ningen ta all den hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen som krävs. Enligt 

de gemensamma riktlinjer som tagits fram av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ingår skyd-

det som gäller för artskyddsförordningens 4 och 7 §§ inte i nämnda prioritering. I dessa fall 

finns ingen intrångsbegränsning  utan hänsynen ska anpassas till arternas särskilda behov och 

utformas så att arternas bevarandestatus inte påverkas negativt. 64 

 

5.6 Tillsynsansvar 

Enligt 33§ skogsvårdslagen har Skogsstyrelsen tillsynsansvar och ska säkerhetskälla att lagens 

bestämmelser efterlevs. Skogsstyrelsen får enligt 35 § skogsvårdslagen meddela de förbud och 

förelägganden som behövs för att lagen eller de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen 

ska följas. Som tidigare nämnts har Skogsstyrelsen tillsynsansvar även för vissa av de verksam-

heter som omfattas av 12 kapitlet 6 § miljöbalken och om det behövs får myndigheten även i 

dessa situationer meddela förelägganden och förbud för att skogsvårdslagen och föreskrifter 

meddelade med stöd av lagen ska efterlevas. 

 

I frågor som rör artskydd har Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen överlappande ansvar. Artskydd 

ingår som en del av hänsynen om naturvård enligt 30 § skogsvårdslagen och kan hanteras av 

Skogsstyrelsen inom ramen för samråd i 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Tillsynsansvaret för det 

unionsrättsliga artskyddet ligger dock hos Länsstyrelsen. Denna ordning kan ses som märklig 

och har kommenterats av professor Jan Darpö som anser att den oklara ärendehanteringen och 

otydliga ansvarsfördelningen mellan myndigheterna resulterat i att artskyddet inte fungerar i 

det svenska skogsbruket. Skogsstyrelsen meddelar råd enligt skogsvårdslagen vilket leder till 

att de skogliga åtgärderna inte blir dispenspliktiga, vilket är något som Länsstyrelserna ofta inte 

är medvetna om enligt Darpö. Dessutom lämnas ytterst få förelägganden enligt skogsvårdslagen 

eftersom Skogsstyrelsen hanterar merparten av alla anmälningar med råd. När Länsstyrelsen 
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lämnar besked i ett samrådsärende om att en viss åtgärd inte kräver dispens enligt artskydds-

förordningen räknas detta som ett beslut om dispens enlig 16 kapitlet 3 § miljöbalken, vilket 

ger miljöorganisationer en rätt att överklaga, medan om beskedet lämnas som ett råd eller före-

läggande enligt skogsvårdslagen ges ingen sådan möjlighet till överklagan. Eftersom det sällan 

fattas några beslut enligt skogsvårdslagen leder det till en ordning där den berörda allmänheten 

har ytterst svårt att komma till tals. 65  

 

I Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens riktlinjer för hantering av artskydd i skogsbruket har 

bland annat följande problem identifierats för ärendehandläggningen i gränssnittet artskydd och 

skogsbruk: Tillsynsansvarets fördelning mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen är otydligt. 

Författningarnas förhållande till varandra och vilket tolkningsutrymme som finns är oklart, lik-

som hur författningarna ska tillämpas av respektive myndighet. Det finns ett otillräckligt kun-

skapsunderlag vid handläggning och det saknas ett systematiskt arbetssätt för artskyddsärenden 

inom skogsbruket. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har olika rutiner för samråd enligt 12 ka-

pitlet 6 § miljöbalken.66 

 

5.7 Överklagande enligt skogsvårdslagen och förvaltningslagen 

Enligt 40 § skogsvårdslagen kan ett beslut av Skogsstyrelsen överklagas hos en allmän förvalt-

ningsdomstol av den som beslutet berör.67 

 

Då skogsvårdslagen inte innehåller några särskilda bestämmelser om rätten till att överklaga 

blir förvaltningslagens allmänna regler tillämpliga.68 Av 22 § förvaltningslagen framgår att ett 

beslut får överklagas av den som beslutet berör om det går han eller henne emot och är över-

klagbart. Förvaltningslagens bestämmelser ger enbart en generell vägledning om vem som har 

rätt att överklaga ett beslut. En bedömning av klagorätten bör därför utgå från de principer som 

framgår av domstolspraxis. I (SOU 2017:61) ”Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen” 

anser utredningen att vad som kan vara ett överklagbart beslut enligt skogsvårdslagstiftningen 

får avgöras med vägledning av praxis. Detta behandlas även i propositionen till den nya för-

valtningslagen (2017:900) som trädde i kraft 1 juli år 2018, där regeringen menar att förekoms-

ten av rättsverkningar i egentlig mening inte är en förutsättning för att ett beslut ska vara över-

klagbart och hänvisar till relevant praxis. 

 

I RÅ 2007 ref. 7 ansåg domstolen att en skrivelse av en socialförvaltning kunde ses som ett 

överklagbart beslut. Domstolen bekräftade tidigare praxis där de faktiska konsekvenserna för 

den som påverkas av ett beslut varit avgörande vid bedömningen av om beslutet varit överklag-

bart. 

 

I RÅ 1996 ref. 43 jämställdes en miljö- och hälsoskyddsnämnds skriftliga uppmaningar med 

ett beslut om föreläggande trots att åtgärderna inte hade getts den formen. Domstolen ansåg att 

beslutet var att se som överklagbart på grund av dess innebörd och faktiska verkningar för den 

enskilde.  

 

I RÅ 2004 ref. 8 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att en offentliggjord skrivelse av livsme-

delsverket som hade betecknats som information kunde överklagas. Detta eftersom skrivelsen 

hade utformats på ett sätt som kunde få allvarliga konsekvenser för den som berördes av skri-

velsens innehåll. 
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Av den nya Förvaltningslagen framgår att ett beslut får överklagas om det kan antas påverka 

någons situation på ett inte obetydligt sätt. Lagbestämmelsen återspeglar praxis som innebär att 

det är ett besluts faktiska verkningar som är avgörande vid bedömningen av om beslutet är 

överklagbart. Här ges ett uttryckligt lagstöd för att tillerkänna ett beslut överklagbarhet även 

om det saknar egentliga rättsverkningar. Det avgörande är om beslutets innehåll kan medföra 

negativa konsekvenser för den enskilde. 

  



 

 

6 Århuskonventionens och skogsvårdslagen 
I kapitlet diskuteras Århuskonventionens betydelse för möjligheten att överklaga en anmälan 

enligt skogsvårdslagen. 

 

6.1 Eventuella följder av utvecklingen för skogsnäringen 

I regeringens utredning ”En rättslig översyn av skogsvårdslagen” anser utredningen att avverk-

ningsanmälningar som inte leder till några invändningar från Skogsstyrelsen sida inte ska kunna 

överklagas av en miljöorganisation. I merparten av de inkomna ärendena meddelar Skogssty-

relsen inte ett beslut om föreläggande eller ett förbud, vilket har medfört att administrationsar-

betet har kunnat ske relativt snabbt och okomplicerat. Änok-målet har vidgat den berörda all-

mänhetens tillgång till rättslig prövning och väckt en oro hos flera skogsägare för att fler beslut 

kan komma att överklagas och att det kan det kan bli komplicerat och kostsamt att avverka. 

Företrädare för skogsägare och skogsindustrin har även gjort gällande att industrins tillgång till 

skogsråvara kan komma att minska eftersom det för skogsvårdsföretagen många gånger är en 

nödvändighet att kunna åberopa snabba leveranser av skogsägare. Ett annat bekymmer är att 

finansieringen av köp av skogsfastigheter kan försvåras när banker och andra kreditinstitut kan 

vara ovilliga att bevilja lån om det är osäkert vad som gäller för framtida avverkningsmöjlig-

heter.69 

 

6.2 Skogsvårdslagens koppling till Århuskonventionen 

Enligt artikel 9.3 Århuskonventionen kan en handling som strider mot nationell miljölagstift-

ning räknas som ett överklagbart beslut. Det krävs inte att det föreligger någon lagstridighet, 

utan det är tillräckligt med ett påstående att handlingen eller beslutet strider mot nationell mil-

jölagstiftning. Skogslagstiftningen utgör miljölagstiftning och tillämpas parallellt med miljö-

balkens regler. Enligt domslutet i Änok-målet räknades ett tillstånd till avverkning av fjällnära 

skog som ett sådant beslut som omfattades av artikel 9.3 Århuskonventionen. Skogsstyrelsens 

förelägganden och förbud vid en avverkningsanmälan enligt 14 § skogsvårdslagen borde därför 

också kunna omfattas av artikel 9.3 eftersom det utgör beslut relaterade till nationell miljölag-

stiftning. 

 

Som framgår av praxis har även s.k. nollbeslut, dvs. beslut att inte vidta några åtgärder alls, 

bedömts som överklagbart med hänvisning till artikel 9.3 Århuskonventionen. Om detta kan 

jämföras med den situation som råder gällande avverkningsanmälningar är tveksamt eftersom 

Skogsstyrelsen sällan fattar några beslut alls. Århuskonventionens artikel 9.3 omfattar beslut, 

handlingar och underlåtenheter. En underlåtenhet kan vara en myndighets försummelse eller 

misslyckande att genomföra nationell miljörättslig lagstiftning. Av Århuskonventionens imple-

menteringsguide följer att en sådan situation kan vara när en nationell myndighet inte vidtar de 

åtgärder som krävs enligt nationell lagstiftning relaterad till miljön.70 I propositionen till År-

huskonventionen anges att en myndighets underlåtenhet att meddela ett beslut kan komma att 

överklagas om underlåtenheten kan kopplas till ett rättsligt reglerat krav på handling. Skogs-

styrelsens underlåtenhet att vidta åtgärder med anledning av en avverkningsanmälan enligt 14 

§ skogsvårdslagen skulle därför kunna ses som en potentiell underlåtenhet enligt artikel 9.3 

konventionen. Å andra sidan framgår det av 35 § skogsvårdslagen att skogsstyrelsen får med-

dela de förbud och förelägganden som behövs för att lagen eller de föreskrifter som meddelas 

med stöd av lagen ska efterlevas. Det finns således ingen i lag reglerad plikt för skogsstyrelsen 

att meddela ett beslut i varje enskilt avverkningsärende. Mot bakgrund av detta bör det inte vara 
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frågan om underlåtenhet från Skogsstyrelsens sida att inte vidta åtgärder vid en avverkningsan-

mälan. Skogsstyrelsen har dock enligt 33§ skogsvårdslagen tillsynsansvar och ska säkerställa 

att lagens bestämmelser efterlevs. I situationer där myndigheten inte meddelar ett beslut i ett 

avverkningsärande och detta leder till att en avverkning utförs i strid med nationell miljölag-

stiftning, kan detta ses som en underlåtenhet enligt 9.3 artikeln Århuskonventionen.71 
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7 Komparativ studie Finland 
Kapitlet redogör för anmälningsförfarandet vid en avverkningsanmälan och de möjligheter som 

finns för motstående intressen att få sin sak rättsligt prövad. 

 

7.1 Grundlagsstadgat miljö ansvar 

Den finländska grundlagen stadgar ett direkt ansvar för miljön. Av 20 § framgår att var och en 

bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna ska 

verka för allas rätt att tillförsäkras en sund miljö och att se till att den enskilde ges möjlighet att 

påverka de beslut som berör den egna livsmiljön.72 Denna formulering har haft stor betydelse 

för prejudikatbildande instanser vid bedömningen av miljöorganisationers talerätt, vilket be-

handlas nedan. 

 

7.2 Den finländska skogsbrukslagstiftningen 

Skogslagen (12.12.1996/1093) är den centrala lagstiftningen för reglering av skogsbruket. 

Härutöver gäller även: Lagen om bekämpning av skogsskador (20.12.2013/1087), viltskadela-

gen (27.2.2009/105), lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (30.12.1996/1311), lagen om 

skogsvårdsföreningar (10.7.1998/534), naturvårdslagen (20.12.1996/1096), samt lagen om en-

skilda vägar (15.6.1962/358). Användningen av skogen berörs dessutom av markanvändnings- 

och bygglagen (132/1999), vattenlagen (27.5.2011/587) och miljöskyddslagen 

(27.6.2014/527). I det följande behandlas enbart skogslagen och naturskyddslagen. 

 

Av skogslagens portalparagraf framgår att syftet med lagen är att främja en ekonomisk, ekolo-

gisk och socialt hållbar skötsel av skogen så att skogen kan ge en god avkastning samtidigt som 

den biologiska mångfalden bevaras.73 Den finske professorn Kari Kuusiniemi anser att den lo-

vande målsättningsparagrafen erbjuder begränsade möjligheter för att skydda biologisk mång-

fald mot de åtgärder skogsägaren väljer att vidta vid brukandet av skogen.74 Av skogslagens 3 

§ framgår att ”utan hinder av denna lag kan skogsbruksmark tas i bruk”. Stadgandet är princi-

piellt viktigt och innebär att skog får avverkas för att möjliggöra byggande av bland annat vägar, 

tätorter och grustäkter. 

 

7.2.1 Anmälan avverkning 

Vid avverkning av skog ska markägaren eller den som har besittningsrätt lämna in en anmälan 

till Skogscentralen ”om användning av skog”.75 En anmälan ska göras: Vid en planerad be-

ståndsvårdande avverkning, om förnyelsesättet vid förnyelseavverkning, om avverkning till 

följd av skogsskada, vid annan avverkning och vid behandling av särskilt viktiga livsmiljöer 

som anges i 10§ skogslagen. Anmälan ska göras minst 14 dagar innan avverkning och de upp-

gifter som ska lämnas framgår av 9 § skogsförordningen (1200/1996). Anmälan ska utöver 

skogsbruksåtgärden även ange hur markägaren avser att i samband med den planerade åtgärden 

se till att ”...trygga allmänna förutsättningar för bevarandet av livsmiljöer som är utmärkande 

för skogarnas biologiska mångfald...”76 Syftet med en anmälan om användning av skog är att 

underlätta tillsynsarbetet för Skogscentralen. Tillsynen riktar sig inte enbart till virkesprodukt-

ionen utan ska också se till att det lagstadgade målet för skogsskyddet efterlevs. 
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Skogscentralen ger inget på ansökan baserat beslut med anledning av en anmälan om använ-

dande av skog, utan en anmälan granskas som byråarbete. I cirka fem procent av fallen utförs 

en slumpmässig terränginspektion. Av 15 § skogslagen framgår att om det finns en grundad 

anledning att misstänka att en anmälan enligt 14 § strider mot skogslagen eller mot bestämmel-

ser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen ska Skogscentralen försöka förhandla fram 

de åtgärder som krävs tillsammans med markägaren eller den som har besittningsrätten. I situ-

ationer när förhandlingarna inte leder till ett önskvärt resultat kan Landsbygdsverket på fram-

ställning av Skogscentralen förbjuda att avverkning sker tillsvidare.77 Landsbygdsverket kan på 

framställning av Skogscentralen förena sitt beslut med vite. 

 

7.2.2 Möjligheter att få skogslagen rättsligt prövad 

Enligt 23 § skogslagen får en ändring av Skogscentralens eller Landsbygdsverket beslut sökas 

genom besvär hos förvaltningsdomstolen, på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen 

(586/1996) om inte annat föreskrivs i skogslagen. Av 6 § förvaltningsprocesslagen framgår att 

besvär över ett beslut kan anföras av den som beslutet angår eller någon vars rätt, skyldighet 

eller fördel påverkas av beslutet. Det är alltså ett gemensamt problem för Sverige och Finland 

att åtgärder inom skogsbruket inte är möjliga att få rättsligt prövade av representanter med mot-

stående intressen, det är osäkert om en sådan ordning uppfyller de krav som ställs enligt Århus-

konventionen. 

 

7.2.3 Motstående intressens möjlighet att komma till tals 

De möjligheter som finns för den berörda allmänheten att få tillgång till rättslig prövning i 

miljöfrågor har under de senaste åren förändrats till följd av Finlands implementering av År-

huskonventionen och genomförandet av EU:s naturvårdsdirektiv. Två vägledande avgöranden 

från Högsta förvaltningsdomstolen har haft stort inflytande på området.  

 

I HFD 2004:76 ansåg domstolen att en regional fågelskyddandeorganisation hade besvärsrätt i 

ett ärende som gällde avvikelse från fredningstider för icke fredade fåglar enligt jaktlagstift-

ningen.  

 

I HFD 2007:74 hade jord- och skogsbruksministeriet beviljat sökanden tillstånd till skyddsjakt 

på varg. Två regionala naturvårdsföreningar överklagade beslutet och domstolen ansåg att na-

turvårdsföreningarna inte hade någon grundad besvärsrätt enligt förvaltningsprocesslagen men 

att naturvårdsföreningarna ändå skulle ges klagorätt. Domstolen hänvisade till miljöskyddets 

ställning i den finska grundlagen och kravet om ett effektivt genomförande av EU:s lagstiftning 

på miljöområdet. 

 

Den finska grundlagsbestämmelsen har haft stor betydelse för domstolarnas hantering av frågan 

om motsåendeintressens tillgång till rättslig prövning. För att miljöorganisationer ska ha be-

svärsrätt krävs det att föreningen är registrerad innan dess att besvär förs och att den har till 

syfte att tillvarata natur- eller miljöskyddsintressen. Det ställs inga krav på varken medlemsan-

tal, myndighetaauktorisation eller tid för grundandet av föreningen.78 

 

7.3 Komparativ Analys 

Möjligheten att få skogsvårdslagen respektive skogslagen rättslig prövad är kraftigt begränsad 

när det vid avverkning av skog som huvudregel är tillräckligt att en anmälan görs till Skogssty-

relsen respektive Skogscentralen. I både Sverige och Finland är det ett gemensamt problem att 
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flera av skogsbrukets åtgärder inte är möjliga att få rättsligt prövade för representanter med 

motstående intressen. Besvärsystemen i de båda länderna kan få till följd att EU:s naturvårds-

direktiv och de processuella rättigheter som stadgas enligt Århuskonventionen inte i tillräcklig 

grad kan genomföras. 

 

I Sverige och Finland har de prejudikatbildande domstolarna till stor del kommit att ta över 

rollen som lagstiftare vid implementeringen av de krav som ställts enligt Århuskonventionen 

och EU:s miljölagstiftning.79 När det inte finns någon i lag uttryckt möjlighet att få avverk-

ningar rättsligt prövade har de prejudicerande domstolarnas tolkning varit avgörande. I båda 

ländernas skogslagstiftning anges ett uttryckligt ansvar för miljön i portalparagrafen, tanken 

bakom lagstiftningen är att det ekologiska intresset ska främjas. I Sverige jämställs produkt-

ionsintresset och miljöintresset, i Finland pointeras att skogsbruket ska ge en god avkastning 

samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras.  
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8 Diskussion/ Analys 
För att kunna uppnå målet om en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer 

krävs ett hållbart resursutnyttjande. Den biologiska mångfalden måste bevaras och areella nä-

ringar som skogsbruket bör ta sitt ansvar. För att säkerhetsställa att biologisk mångfald bibe-

hålls inom gemenskapens territorium har EU utfärdat två naturvårdsdirektiv. I Sverige har im-

plementeringen gjorts främst genom antagandet av artsskyddsförordningen och genom vissa 

bestämmelser i miljöbalken, men det kan ifrågasättas genomförandet är tillräckligt när det gäl-

ler skogsbruket. EU-kommissionen har påpekat att det inte är tillräckligt att endast införa ett 

förbud i en författning, utan att det måste finnas genomdrivandemekanismer för att säkerhets-

ställa artskyddets genomslag nationellt. Allmänhetens tillgång till rättslig prövning är av stor 

vikt vid genomförandet av EU:s miljölagstiftning. Miljöorganisationer har idag inte möjlighet 

att överklaga avverkningar som kan få negativa konsekvenser för miljön om dessa endast är 

föremål för ett anmälningsförfarande. EU-domstolen har yttrat att berörda personer ska ges en 

möjlighet att åberopa de skyldigheter som följer av art-och habitatdirektivet.  

 

Sveriges implementering av artikel 9 Århuskonventionen har främst skett genom rättspraxis. 

Av det material som presenterats i uppsatsen framgår att ärendehanteringen enligt skogsvårds-

lagen kan få stora konsekvenser för möjligheterna att upprätthåll den biologiska mångfalden i 

skogen. Den nuvarande skogsvårdslagstiftningen hindrar i många fall att det strikta skyddssy-

stem som krävs enligt EU:s naturvårdsdirektiv kan genomföras i de svenska skogarna. Skogs-

styrelsens passivitet i ärendehanteringen vid en avverkningsanmälan kan leda till att de krav 

som ställs enligt EU:s naturvårdsdirektiv inte kan säkerhetsställas. Av den praxis som redovi-

sats framgår att nationella domstolar med hänvisning till artikel 9.3 Århuskonventionen gett 

miljöorganisationer en utökad rätt att överklaga i situationer som inte särskilt nämns i 16 ka-

pitlet 13 § miljöbalken. Enligt skogsvårdslagens 40 § kan ett beslut av Skogsstyrelsen överkla-

gas enligt de allmänt hållna reglerna i förvaltningslagen. Första juli 2018 trädde den nya för-

valtningslagen i kraft, med en viktig ändring som kan komma att påverka möjligheten att få en 

anmälan om avverkning rättsligt prövad. Av lagen framgår att ett beslut får överklagas om det 

kan antas påverka någons situation på ett inte ”obetydligt sätt”. Det är alltså de faktiska konse-

kvenserna för den som berörs av beslutet som är avgörande för om det är överklagbart, inte att 

det är frågan om ett faktiskt beslut med rättsverkningar i egentlig mening.  

 

En anmälan om avverkning enligt 14 § skogsvårdslagen räknas som en anmälan om samråd, 

vilket förutsätter att verksamheten kan komma att väsentligt förändra naturmiljön. Utifrån ett 

naturvårdsperspektiv är det därför anmärkningsvärt att skogsvårdslagstiftningen inte möjliggör 

för den berörda allmänheten att rättsligt utmana en avverkning som kan leda till negativa kon-

sekvenser för miljön. Skogsvårdslagen är en sådan lagstiftning som är relaterad till miljön i 

enlighet med artikel 9.3 Århuskonventionen, och då ska den allmänhet som uppfyller kriterierna 

i 16 kap 13§ miljöbalken ges möjlighet att överklaga beslut om förbud eller föreläggande enligt 

lagen. Det kan det även vara så att skogsstyrelsens passivitet, dvs. att inte vidta åtgärder, vid en 

avverkningsanmälan kan komma att överklagas i situationer när underlåtenheten strider mot 

nationell lagstiftning relaterad till miljön. 

 

En förändring av skogsvårdslagstiftningens besvärssystem som möjliggör för motstående in-

tressen att överklaga en avverkningsanmälan enligt 14 § skogsvårdslagen kan komma att på-

verka ekonomin negativt. Det kan även innebära en inskränkning i markägarens rätt att använda 

sin mark enligt dennes önskemål, men ett öppnade av klagorätten för miljöorganisationer och 

berörda personer bör inte enskilt kunna utgöra en kränkning av äganderätten. Skogsbruket bör 

kunna bedrivas effektivt och det skulle inte vara möjligt att vid varje anmälan kräva en dispens 

för avverkning och gallring. En sådan process skulle bli en alltför tidskrävande, komplicerad 



 

 

och ekonomiskt kostsam. Det svenska bruttovärdet för skogsavverkningar var under år 2012 

28,3 miljarder kronor80 och det finns såldes starka ekonomiska incitament bakom det nuvarande 

systemet. En utökad möjlighet att överklaga avverkningar kan leda till positiva effekter vid 

genomförandet av EU:s naturvårdsdirektiv och Århuskonventionen. De allmänt hållna reglerna 

i nya förvaltningslagen och Århuskonventionens 9.3 artikel kan dock komma att förändra möj-

ligheterna för enskilt berörda och miljöorganisationer att rättsligt utmana en avverkningsanmä-

lan enligt 14 § skogsvårdslagen. 
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