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Abstract 

Rapporten behandlar rättsliga förutsättningar för intensivodling av 
skog: ett skogsbruk med produktionshöjande åtgärder som kan 
överskrida de begränsningar som återfinns i den nu gällande skogs-
vårdslagen och dess tillämpningsföreskrifter eller annan relevant 
lagstiftning. 

Rapportens första del visar den rättsliga kontexten i samband 
med intensivodling av skog, internationellt, inom EU och i Sverige. 
Andra delen behandlar författningsändringar. Det är idag rättsligt 
oklart om vissa intensivodlingar ska ses som jordbruk eller skogs-
bruk. I rapporten lämnas alternativa förslag till precisering. Inten-
sivodling kan underlättas genom vissa ändringar i skogsvårdslag-
stiftningen: att i högre grad tillåta odling med vissa utländska 
trädslag, att den nu gällande arealrestriktionen upphävs för an-
vändning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial och att tillåta 
mer kvävegödsling än idag. Förutsättningar i samtliga fall är att (i) 
åtgärden sker på skogsmarker som visats sakna beaktansvärd bety-
delse med hänsyn till motstående intressen, (ii) åtgärden tillstånds-
prövas av Skogsstyrelsen och då ses som ändrad markanvändning, 
samt (iii) Skogsstyrelsen har sådant beslutsunderlag att den kan be-
döma markens värde. 

Om det inte anses meningsfullt med naturvårdshänsyn vid in-
tensivodling kan nu gällande krav enligt 30 § skogsvårdslagen un-
dantas för de aktuella åtgärderna (utom i kantzoner). Lindringen 
kan kombineras med kompensationskrav på skogsbrukaren, mer 
konkret genom ett fondsystem med hänsynsavgift. 
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Gabriel Michanek, Maria Pettersson 

1 Inledning 
Detta är en rapport om rättsliga förutsättningar vid intensivodling 
av skog. Rapporten ingår i delprojekt 6 i MINT-utredningen. Rap-
porten har två syften. Det ena är att ge en rättslig kontext till frågor 
som rör intensivodling av skog. Det andra syftet är att diskutera 
och föreslå ändringar i svenska författningar som ska underlätta för 
vissa åtgärder vid intensivodling av skog. Till denna del hör även 
att ge förslag på hur olika odlingsformer bör klassificeras; som 
jordbruk eller skogsbruk.  

Enligt de skrivna direktiven till utredningen ska intensivodling 
ske på marker som saknar ”höga naturvärden” (dir. Jo2008/1885, 
s. 1). Under utredningens gång har direktiven muntligen ändrats till 
att markerna ska ha ”låga naturvärden”. Denna justering innebär 
enligt vår uppfattning en skärpt restriktion med avseende på vilka 
marker som får användas. Vi har utvecklat uttrycket ”låga natur-
värden”. Våra förslag bygger på att området i fråga ska ”sakna be-
aktansvärd betydelse med hänsyn till biologisk mångfald och andra 
naturvärden, kulturmiljövärden, det rörliga friluftslivet, renskötseln 
och andra motstående intressen” (se vidare avsnitt 3.1).  

Rapporten innehåller två delar. Den första ger en översikt av 
mark- och miljörättsliga regler av betydelse för intensivodling av 
skog, internationellt, inom EU och i Sverige. I den andra delen dis-
kuteras möjliga förändringar i den svenska lagstiftningen i syfte att, 
dels underlätta för vissa åtgärder för intensivodling av skog, dels 
säkerställa att sådan odling bara sker på marker som saknar beak-
tansvärd betydelse med hänsyn till motstående intressen.  

Vissa av förslagen är konkreta i form av lagtext, andra är inte ut-
arbetade i detalj. I några fall har vi redogjort för alternativa re-
gleringssätt. Slutligen finns det några frågor vi inte har haft tid att 
behandla närmare och som bör utredas särskilt.  

Rapporten har utarbetats av jur. dr. i miljörätt Maria Pettersson, 
Enheten för rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet och profes-
sor i miljörätt Gabriel Michanek, Juridiska institutionen, Uppsala 
universitet. Värdefulla synpunkter har lämnats främst från juridiska 
och andra experter vid Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Natur-
vårdsverket och från professor, f.d. justiteråd, Bertil Bengtsson, 
Enheten för rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet.  
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Författarna enbart ansvarar för innehållet i denna delprojektrap-
port. Den är ett underlag för MINT:s syntesrapport. Projektled-
ningen inom MINT ansvarar för innehållet i syntesrapporten och 
därmed för eventuella förändringar jämfört med denna delprojekt-
rapport, t.ex. när det förslag till författningsändringar. 

2 Översikt  
Kapitel 2 ger en översikt av väsentliga mark- och miljörättsliga reg-
ler och politiska beslut som har ett direkt eller indirekt samband 
med intensivodling av skog. Kapitlet är en bakgrund till den mer 
ingående diskussionen om författningsändringar i kapitel 3.  

I kapitel 2 behandlas regler som gäller internationellt (konven-
tioner) och inom EU (avsnitt 2.1) samt författningar som har anta-
gits inom Sverige (avsnitt 2.2). I vissa fall ger reglerna stöd för in-
tensivodling, men de flesta regler de kan mer eller mindre försvåra 
för sådan odling, främst av miljöskäl.  

De centrala politiska dokument som tas upp har inte status som 
rättslig regel, men som bör utgöra en bakgrund när ny svensk lag-
stiftning övervägs. Det handlar om t.ex. EU:s principbeslut om 
skydd för biodiversitet och vissa av riksdagens miljömål.  

2.1 Internationell rätt och EG-rätt  
I avsnittet behandlas vissa internationella konventioner och vissa 
EG-rättsliga direktiv med koppling till intensivodling av skog. Vi 
tar även upp några centralt viktiga överenskommelser som inte är 
juridiskt bindande men som bör beaktas när ny lagstiftning över-
vägs i Sverige.  

2.1.1 Riodeklarationen och skogsprinciperna  

Skogsprinciperna antogs vid FN:s konferens om miljö och utveck-
ling 1992. Principerna är inte juridiskt bindande, utan en interna-
tionell överenskommelse om hållbar skogsutveckling. Principerna 
gäller för alla typer av skog, naturliga såväl som planterade, och för 
alla regioner och klimatzoner. (A/CONF.151/26 (Vol. III) Forest 

5 
 



Gabriel Michanek, Maria Pettersson 

Principles).1 Det övergripande målet med skogsprinciperna är att 
bidra till en hållbar skogsutveckling med utgångspunkt i skogens 
mångfaldiga funktion och användningsområde. I inledningen till 
dokumentet fastslås vidare att alla aspekter som rör skogen måste 
betraktas i ett sammanhang (holistiskt perspektiv) inom ramen för 
miljö- och utvecklingsmålen.  

Principerna fastslår inledningsvis staters rätt att själva bestämma 
över skogsresursen och dess användning i enlighet med nationell 
miljöpolitik. Vidare behandlas dels frågor som rör rätten till delta-
gande, urbefolkningars särskilda rättigheter samt stöd för kvinnors 
roll i skogliga sammanhang, och dels frågor som på olika sätt berör 
utvecklingsländerna. Ett stort antal principer rör miljö och hållbar 
utveckling, häribland behovet av ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet samt frågor som rör biodiversitet.  

I detta sammanhang bör särskilt framhållas de skogsprinciper 
som rör skogens roll i energisammanhang. Princip 6 (a) fastställer 
att alla typer av skog spelar en viktig roll för energiförsörjningen då 
skogen utgör en viktig källa till förnyelsebar energi, inte minst i ut-
vecklingsländerna. Efterfrågan på energi för hushålls- såväl som 
industriändamål bör därför mötas genom en hållbar förvaltning, 
plantering och återplantering av skog. I detta syfte bör beaktas vilka 
möjliga bidrag som plantering av inhemska såväl som introducera-
de arter kan ha för produktionen av bränsle och virke. Princip 6 (b) 
handlar om behovet att ta hänsyn till förhållandet mellan resurs-
hushållning, förvaltning och hållbar utveckling i alla frågor som rör 
produktion, konsumtion, återvinning och avyttring av skogsmateri-
al i utformningen av den nationella skogspolitiken. I 6 (c) fastslås 
vidare att beslut rörande förvaltning, hushållning och hållbar ut-
veckling av skogsresurserna så långt möjligt bör utgå ifrån en om-
fattande bedömning av resursens ekonomiska såväl som icke-
ekonomiska värde, samt miljömässiga för- och nackdelar. Utveck-
ling av metoder för detta bör främjas. 

Vidare fastslås i 6 (d) att betydelsen av planterade skogar såväl 
som fleråriga jordbruksgrödor för energiproduktionsändamål bör 
uppmärksammas, intensifieras och främjas eftersom de utgör en 
miljövänlig och förnyelsebar källa till energi. Även det bidrag som 

 
1 Skogsprinciperna är: Non-legally binding authoritative statement of principles for a 
global consensus on the management, conservation and sustainable development of all 
types of forests. 
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sådana planteringar utgör i form av upprätthållande av ekologiska 
processer, avlastning för primärskogar och samhällsutveckling i 
övrigt (t.ex. nya arbetstillfällen och utveckling för regionen) bör 
beaktas.  

Allt annat lika, stödjer således princip 6 (a) introduktion av nya 
arter, t.ex. trädarter, i syfte att öka produktionen av biomassa för 
energiändamål. På samma sätt framhålls i 6 (d) att avseende ska 
fästas vid de fördelar ur miljö och samhällsekonomisk synvinkel 
som en ökad plantering av skog för energiändamål innebär.  

Därtill framhålls att även naturliga skogar utgör en viktig källa 
till varor och tjänster och att det därför är viktigt att främja hus-
hållning samt hållbar förvaltning och användning av dessa (6 (e)).  

2.1.2 Agenda 21 – Kapitel 11  

Kapitel 11 i Agenda 21 handlar i första hand om åtgärder mot avs-
kogning, men även frågor som rör nationella och internationella 
åtgärder på skogsområdet behandlas. Kapitlet är indelat i fyra pro-
gramområden som ligger i linje med skogsprinciperna (Agenda 21, 
kap. 11):  

a) Att upprätthålla de olika rollerna och funktionerna hos alla 
slags skogar och skogsmark.  

b) Att förbättra skydd, hållbar utveckling och bevarande av alla 
skogar och nyplantering av förstörda områden genom 
skogsrehabilitering, nyskogsodling, nyplantering av skog och 
andra rehabiliteringsåtgärder.  

c) Att främja ett effektivt utnyttjande och effektiv utvärdering 
för att få ut det fulla värdet av de produkter och tjänster 
som härrör från skogar och skogsmark.  

d) Att bygga upp och/eller stärka kapacitet för planering, ut-
värdering och systematisk observation av skogar och därtill 
knutna program, projekt och aktiviteter, inklusive handel 
och processer 

För varje område föreskrivs bakgrund, mål, åtgärder och medel för 
genomförande. Ett av målen för programområde c) är t.ex. att 
främja en mer effektiv och hållbar användning av skogar och träd 
till energiförsörjning.  
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2.1.3 Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet  

Klimatkonventionens2 övergripande mål är att uppnå en stabil kon-
centration av växthusgaser i atmosfären i syfte att förhindra skadlig 
antropogen inverkan på klimatsystemet. Målet ska uppnås på ett 
sådant sätt att ekosystemen tillåts anpassas naturligt; att livsmedels-
produktionen inte hotas; samt att en hållbar ekonomisk utveckling 
möjliggörs (Art. 2).  

Alla parter till konventionen är ålagda att, med utgångspunkt i 
principen om enat men delat ansvar, regelbundet redogöra för lan-
dets sammanlagda utsläpp och upptag i sänkor av växthusgaser. 
Redovisningen av denna inventering sker via national communications 
(Art. 4 (1)). De länder som är upptagna i konventionens Annex I 
(dvs. de länder som betecknas som ”utvecklade”) är vidare ålagda 
att vidta mer konkreta åtgärder i syfte att mildra klimatförändring-
arna, med hänvisning till skogsresursen, t.ex. genom att förbättra 
upptaget i sänkor (Art. 4(2) (a)).3 

Klimatkonventionen anger emellertid inga konkreta målsätt-
ningar eller tidsramar i förhållande till klimatutvecklingen. Istället 
har rättsligt bindande utsläppsmål fastställts i det s.k. Kyotoproto-
kollet till klimatkonventionen. Protokollets grundläggande krav 
anges i Art. 3 (1) och innebär att parterna, individuellt eller gemen-
samt, ska se till att de totala utsläppen av växthusgaser inte 
överskrider det fastlagda målet (taket).  

I förhållande till jord- och skogsbruksaktiviteter skall parterna 
dessutom4:  

 Främja skydd för och ökning av växthusgassänkor och -
reservoarer (Art. 2 (ii))  

 
2 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
3 Endast de åligganden som explicit berör sänkor anges här. För en mer utförlig redo-
görelse över ansvarsfördelning och åligganden under konventionen se vidare Art. 4. 
4 Jord- och skogsbruksaktiviteter faller under s.k. LULUCF-aktiviteter, dvs. aktiviteter 
kopplade till markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (Land Use, 
Land Use Change and Forestry). Hit hör nybeskogning, återbeskogning och avskogning 
(med avskogning avses omvandling av mark från skogsmark till exempelvis jordbruks-
mark). Vid sidan av dessa har även förvaltning av skogsmark, odlingsmark och betes-
mark, samt återplantering av vegetation godkänts som LULUCF-aktiviteter genom 
Marrakech Accords (Decision 11/CP.7). Att via LULUCF-aktiviteter intjäna ”egna” 
krediter, s.k. Removal Units, är ännu inte möjligt. För vidare information om denna 
process, se t.ex. UNFCCC:s webplats: http://www.unfccc.int samt IPCC:s specialrap-
port ”Land Use, Land Use Change and Forestry”. Rapporten finns tillgänglig på Inter-
net: http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/land_use/index.php?idp=320. 
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 Främja hållbara metoder för skogsskötsel, nybeskogning 
och återbeskogning (Art. 2 (ii))  

 Främja hållbara former av jordbruk med hänsyn till kli-
matförändringar (Art. 2 (iii))  

 Rapportera utsläpp från källor och upptag i sänkor som 
härrör från antropogena aktiviteter med koppling till 
jord- och skogsbruk (nybeskogning, återbeskogning och 
avskogning) (Art. 3 (4))  

 Använda nettoförändringarna i utsläpp av växthusgaser 
och upptag i sänkor som härrör från dessa aktiviteter för 
att uppfylla sina utsläppsmål (Art. 3 (3))  

Protokollets parter har vidare möjlighet att genomföra markan-
vändningsrelaterade aktiviteter som medför ett ökat upptag i sän-
kor i andra länder (t.ex. återbeskogning)5 och därigenom erhålla 
utsläppskrediter som kan användas som betalning för utsläpp i det 
egna landet.  

Skogsresursens betydelse för att begränsa klimatförändringarna 
uppmärksammas således både i konventionstexten och under Kyo-
toprotokollet. Regelverket för markanvändningsrelaterade aktivite-
ter är emellertid fortfarande till stor del under utveckling, vilket 
innebär att klimatregimens långsiktiga effekt på skogssektorn är 
svårbedömd. Den internationella klimatregimens utformning som 
ett i huvudsak marknadsbaserat system innebär vidare att dess 
styrande funktion, t.ex. vad gäller valet av energikällor, snarast kan 
beskrivas som implicit. Utgångspunkten för de åtgärder som vidtas 
är uppnåendet av det individuellt fastslagna utsläppsmålet, vilket 
inte nödvändigtvis behöver innebära en övergång till förnybara 
energikällor. Avgörande för klimatregimens effekt på energi- och 
skogssektorns utveckling blir istället i första hand nivån på ut-
släppsmålet.  

I En skogspolitik i takt med tiden konstaterar regeringen att skogs-
bruket spelar en viktig roll för att begränsa klimatförändringarna. 
En hög tillväxt av skog innebär (allt annat lika) dels en ökad upp-
 
5 Om projektet utförs i ett annat Annex I-land rör det sig om ett JI-projekt (Joint Im-
plementation) under protokollets Art. 6 och om projektet äger rum i ett land som inte 
tillhör Annex I är det fråga om ett CDM-projekt (Clean Development Mechanism) i 
enlighet med Art. 12. Observera att de enda LULUCF-aktiviteter som kan godkännas 
som CDM-projekt idag är nybeskogning och återbeskogning (afforestation and refores-
tation) (http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3063.php). 
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lagring av kol och dels en ökad produktion av t.ex. biomassa som 
kan användas för att ersätta fossila bränslen. Å andra sidan står 
landekosystemen inför stora förändringar som ett resultat av kli-
matförändringarna, bland annat i form av ökad tillväxt av vissa 
trädarter och förluster av biologisk mångfald, vilket ökar behovet 
av ett långsiktigt skydd av skogen och skogekosystemets betydelse 
för naturens anpassningsförmåga och den biologiska mångfalden 
(Prop. 2007/08:108 s. 24).  

De förväntade förändringarna kan få betydelse även i förhållan-
de till förutsättningarna för intensivodling av skog. Det är rimligt 
att anta att om skogen måste skötas mer omsorgsfullt för att dels 
öka virkesproduktionen (för att möta den ökade efterfrågan på 
skogsråvara) och dels kompensera för ofrånkomliga förluster i bio-
logisk mångfald (som ett resultat av klimatförändringarna), så får 
det konsekvenser för i vilken utsträckning skogsmark kan tas i an-
språk för intensivodling av skog.  

2.1.4 Konventionen om biologisk mångfald  

Konventionen om biologisk mångfald6 har tre mål (Art. 1):  

 Att bevara biologisk mångfald  

 Att nyttja dess beståndsdelar på ett hållbart sätt  

 Att rättvist fördela den nytta som uppstår vid nyttjandet av 
genetiska resurser  

Det övergripande syftet med konventionen är att hantera problem 
som uppstår i samband med nyttjandet av levande resurser utifrån 
ett helhetsperspektiv (ett rättsligt ramverk). Konventionen har stor 
spännvidd; den griper in i sociala såväl som ekonomiska frågor och 
kopplar bevarandet av den biologiska mångfalden till fattigdoms- 
och utvecklingsfrågor.  

Parterna till konventionen har ett ansvar för att bevara mångfal-
den på gennivå, artnivå och ekosystemnivå och alla parter är ålagda 
att utveckla nationella planer och strategier för bevarandet av den 
biologiska mångfalden. Arbetet för att uppnå konventionens mål 
ska bedrivas utifrån ett ekosystemperspektiv, dvs. bevarandet av 

 
6 Biologisk mångfald definieras i artikel 2 i konventionen. 
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den biologiska mångfalden ska ses som en del i ett större samman-
hang som inbegriper ekonomiska och sociala faktorer.  

En stor del av världens landlevande biologiska mångfald finns i 
skog. Med skoglig biologisk mångfald (forest biological diversity) 
avses alla livsformer som finns inom skogsbevuxna områden och 
den roll de spelar för ekosystemet. Den skogliga biologiska mång-
falden omfattar alltså inte bara träd, utan alla växter, djur och mik-
roorganismer som lever i skogen, inklusive arternas genetiska diver-
sitet.  

Konventionen riktar sig direkt till skog, dels genom det arbets-
program för skog som antogs vid COP 4 (1998) och som fokuserar 
på forskning, samarbete och teknikutveckling för bevarande och 
hållbart nyttjande av skogens biologiska mångfald, och dels genom 
det utökade programmet för arbete med skogens biologiska mång-
fald som antogs vid COP 6 (2002) (Expanded Programme of Work 
on Forest Biological Diversity). Arbetsprogrammet är relativt om-
fattande och uppställer ett flertal mål, delmål och aktiviteter som 
syftar till att uppnå konventionens mål med särskilt avseende på 
skog. Programmet består av tre delar (programme elements): (i) 
bevarande, hållbart nyttjande och fördelning av nytta; (ii) institutio-
nell och socioekonomiskt utvecklande miljö; (iii) kunskap, bedöm-
ning och övervakning (Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity, Expanded Programme of Work on Forest Biological 
Diversity, s. 6 ff.).  

Arbetsprogrammet för skog och dess tre delar (programme ele-
ments) innefattar som sagt en mängd olika mål (goals), delmål (ob-
jectives) och aktiviteter (activities) som på olika sätt syftar till att 
förebygga att den biologiska mångfalden i alla typer av skog rubbas.  

2.1.5 Ramsarkonventionen (Våtmarkskonventionen)  

Ramsarkonventionen från 1971 syftar till att bevara våtmarker ge-
nom nationella åtgärdsprogram och internationellt samarbete. I 
förhållande till skog är konventionen främst inriktad på sumpsko-
gar, mangrove och vissa kustskogar.  

Parterna till konventionen, däribland Sverige, är ålagda att peka 
ut våtmarker som är lämpliga att inkluderas i listan över våtmarker 
av internationell betydelse (Art. 2.1). Med ”lämpliga” våtmarker 
avses enligt Art. 2.2 sådana våtmarker vars ekologiska, botaniska, 
zoologiska, limnologiska (sötvatten) och hydrologiska egenskaper 
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är sådana att bevarandet är av internationell betydelse. Ytterligare 
kriterier för utpekandet av våtmarker av internationell betydelse 
återfinns i The Ramsar Criteria for Identifying Wetlands och är indelade i 
två grupper, A och B (se t.ex. www.ramsar.org/key_criteria.htm). 
Grupp A inkluderar områden som innefattar representativa, ovan-
liga eller unika våtmarkstyper och grupp B sådana områden som är 
av internationell betydelse för bevarandet av den biologiska mång-
falden. Kriterierna för grupp B kan baseras på: a) arter och ekolo-
gisk gemenskap; b) vattenlevande fåglar; c) fiskar; d) annat (ibid.).  

I Sverige finns 51 Ramsarområden, totalt uppgående till 514, 
506 hektar. Enligt Ramsarprincipen om förnuftig användning (wise 
use) förväntas parterna till konventionen förvalta de utpekade om-
rådena på ett sådant sätt att områdets ekologiska karaktär bevaras 
och att nödvändiga ekologiska och hydrologiska funktioner upp-
rätthålls. Områdets ekologiska karaktär är ett uttryck för hur oför-
därvad våtmarken är och begreppet används därför som en indika-
tion på områdes status. Onaturliga ändringar i den ekologiska 
karaktären är således ett viktigt tecken på att området inte förvaltas 
på ett hållbart sätt (Strategic Framework for the List of Wetlands of 
International Importance, edition 2009, part III).  

Skyddet för de Svenska Ramsarområdena är tämligen starkt, inte 
minst som ett resultat av nationell lagstiftning. Samtliga områden är 
riksintressen och omkring 85 procent av områdena är Natura 2000-
områden. Många är dessutom skyddade som naturreservat eller 
nationalpark eller är utpekade som fågelskyddsområden (natur-
vårdsverkets webbplats: Ramsarområden). Intensivodling av skog i 
eller i närheten av dessa områden kommer därför svårligen att 
kunna tillåtas; det är osannolikt att denna typ av verksamhet kan 
anses förenlig med skydd av våtmarker. Observera att skyddet för 
våtmarken alltså kan innebära att odlingar i närheten av, eller upp-
ströms i förhållande till området, inte kan tillåtas. Regelverket kring 
Natura 2000 och särskilda skyddsområden behandlas vidare nedan.  

2.1.6 Landskapskonventionen  

Den europeiska landskapskonventionen7 syftar dels till att förbättra 
skyddet, förvaltningen och planeringen av landskap i Europa, och 

 
7 Council of Europe Treaty Series – No. 176. The European Landscape Convention 
(Florence, 2000).  
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dels till att förbättra samarbetet kring landskapsfrågor och stärka 
allmänhetens deltagande i dessa frågor (www.coe.int).  

Landskapskonventionen är en regional naturvårdskonvention 
(även vissa kulturmiljöfrågor omfattas) som arbetats fram och un-
dertecknats av Europarådets medlemsstater. Konventionen trädde i 
kraft 2004, men varken EU eller Sverige har hittills ratificerat kon-
ventionen. När (om?) Sverige väljer att ansluta sig följer åtaganden 
att skydda, förvalta och planera det svenska landskapet i enlighet 
med konventionens mål och principer (Skydd och skötsel av land-
skapet - Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se). Detta innebär 
bland annat att Sverige åläggs att:  

 Erkänna landskapets betydelse som ett uttryck för männi-
skans gemensamma natur-, kulturarv och identitet i den 
egna lagstiftningen (Art. 5 (a)).  

 Fastslå och genomföra en skyddande landskapspolitik (Art. 
5 (b)).  

 Främja allmänhetens deltagande i frågor och beslut som rör 
landskapspolitiken (Art. 5 (c)).  

 Integrera landskapsfrågorna i alla politikområden som kan 
ha direkt eller indirekt inverkan på landskap, t.ex. fysisk pla-
nering, jordbruk, ekonomi etc. (Art. 5 (d)).  

 Öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse 
(Art. 6 A).  

 Främja utbildning i landskapsrelaterade frågor (värdering, 
förvaltning, skydd, planering etc.) (Art. 6 B).  

 Kartlägga och värdera landskap samt utarbeta mål för land-
skapskvalitet (Art. 6 C och D).  

 Genomföra landskapspolitiken genom att inrätta instrument 
som syftar till att skydda, förvalta och/eller planera landska-
pet (Art. 6 E).  

Landskapsskydd definieras som åtgärder för att bevara och upprätt-
hålla ett landskaps viktiga eller utmärkande karaktärsdrag när detta 
anses berättigat med hänsyn till landskapets natur- och kulturmiljö-
värden, vare sig dessa uppstått som en följd av naturlig utformning 
eller mänsklig aktivitet (Art. 1 (d)). Landskapsförvaltning innebär 
enligt konventionens Art. 1 (e) att vidta åtgärder för att säkerställa 
en regelbunden skötsel av landskapet så att förändringar till följd av 
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sociala, ekonomiska och miljömässiga aktiviteter styrs och samord-
nas med sikte på en hållbar utveckling.  

Trots att landskapskonventionen ännu inte ratificerats av Sverige 
har arbetet med att implementera konventionen inletts. Riksantik-
varieämbetet har, på uppdrag av regeringen, lagt fram ett förslag till 
genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige 
(Riksantikvarieämbetet, Rapport 2008-01-15). Ämbetet föreslår 
bland annat att Sverige snarast möjligt ratificerar den europeiska 
landskapskonventionen och genomför den ”konsekvent”, dvs. att 
åtgärder vidtas som går utöver minimikraven för att få igenom rati-
ficeringen. Riksantikvarieämbetet anser inte att en s.k. ”de minimis-
ratifikation” är ett tänkbart alternativ eftersom Sverige då avstår 
möjligheterna att ”reformera och utveckla hanteringen av land-
skapsfrågorna”. Landskapskonventionens syften bör dessutom lag-
fästas (Riksantikvarieämbetet, Rapport 2008-01-15).  

Vidare anser ämbetet att en samlad landskapspolitik bör utfor-
mas. Förslag på åtgärder för att samordna olika nivåer av myndig-
hetsinsatser (nationell, regional, lokal) på landskapsområdet och 
därigenom skapa en nationell strategi för landskapets utveckling 
bör tas fram och regionala landskapsstrategier utformas för varje 
län (Riksantikvarieämbetet, Rapport 2008-01-15).  

Landskapskonventionen har stor geografisk räckvidd; den är till-
lämplig på hela landets territorium och avser såväl särskilt värdeful-
la som vardagliga och vanvårdade landskap (Art. 2). Konventionen 
innehåller inte något strikt skydd för t.ex. biologisk mångfald eller 
andra intressen som kan komma i konflikt med intensivodling. 
Tvärtom är hänsynskraven allmänt hållna. Konventionen är intres-
sant eftersom den förutsätter en planering på landskapsnivå som 
går längre än den fysiska översiktsplaneringen i Sverige. Vi åter-
kommer till detta slags planering.8    

2.1.7 The EU Biodiversity Action Plan 

Som parter till konventionen om biologisk mångfald har EU åtagit 
sig att hejda nedgången i biodiversitet inom EU till 2010, samt att 
återställa livsmiljöer och ekosystem. I maj 2006 antogs kommissio-
nens kommunikation: ”stoppa förlusterna i biologisk mångfald till 
2010 – och bortom: bevarande av ekosystemtjänster för mänsklig 

 
8 Nedan avsnitt 3.6.2. 
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välfärd.”9  Principbeslutet understryker vikten av att skydda den 
biologiska mångfalden som ett led i en hållbar utveckling och pre-
senterar en handlingsplan i syfte att intensifiera arbetet med att 
stoppa förluster i den biologiska mångfalden.10   

Handlingsplanen identifierar fyra huvudsakliga policyområden: 
1) Biodiversitet inom EU; 2) EU och den globala biodiversiteten; 
3) Biodiversitet och klimatförändringar; och 4) Kunskapsbasen. Till 
dessa policyområden har fastställts tio övergripande mål. Bland 
dessa kan nämnas:  

1. Att säkerställa skyddet för EU:s viktigaste livsmiljöer och arter. 
Detta kräver att medlemsstaterna tar ett större ansvar för att 
föreslå, peka ut, skydda och effektivt förvalta Natura 2000-
områden.  

2. Att bevara och återställa biodiversitet och ekosystemtjänster i lands-
bygdsområden. En nyckelaktivitet under detta mål är bland 
annat att förebygga både intensifiering i användandet och 
övergivande av jordbruks- och skogsmark med höga natur-
värden och främja återställande av området, t.ex. i enlighet 
med handlingsplanen för skog11.   

3. Att öka kompatibiliteten mellan markutveckling och biologisk mång-
fald. Bättre planering på medlemsstatsnivå anses vara nöd-
vändigt för att förebygga och minska negativa effekter av 
markutveckling. Genom att lyfta frågan om biodiversitet på 
ett tidigt stadium i planeringsprocessen kan ökad konformi-
tet med den biologiska mångfalden uppnås.  

Beslutet att stoppa ytterligare förluster i den biologiska mångfalden 
innebär dels förstärkta ambitioner när det gäller skyddet för Natura 
2000-områden, och dels ytterligare krav på samordning mellan oli-
ka typer av miljömål, t.ex. genom fysisk planering. 

Handlingsplanerna innebär inte att intensivodling av skog omöj-
liggörs. En viktig utgångspunkt är emellertid det principiella ställ-
ningstagandet att degraderingen av biologisk mångfald ska hindras 
 
9 Communication from the Commission. Halting the loss of biodiversity by 2010 – and 
beyond: sustaining ecosystem services for human well-being. COM(2006) 216 final. 
10 The EU Biodiversity Action Plan, available on the Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/paper_en.htm   
11 Handlingsplanen för skog är ett ramverk för skogsrelaterade aktiviteter på medlems-
stats- och EU-nivå. Det övergripande syftet med planen är att främja och förbättra 
förvaltningen av skogen. Handlingsplanen kan användas för att finansiera projekt som 
syftar till att uppnå EU:s mål för biodiversiteten.  
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från år 2010. En degradering kan ske inte bara genom att t.ex. ängs 
och betesmarker eller skogsmark med hög biodiversitet tas i an-
språk, utan även genom att betydande förändringar sker i naturom-
råden med relativt lågt värde från biodiversitetssynpunkt, men där 
förändringen innebär t.ex. fragmentering av ett större ekosystem. 
Vi återkommer till denna fråga i en diskussion om kompensation 
för förlorade naturvärden på skogsmark. 

2.1.8 Fågeldirektivet och art- och livsmiljödirektivet 

Fågeldirektivet var ett av de första EG-rättsakter som syftade till att 
skydda miljön.12 Direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta nöd-
vändiga åtgärder för att bevara fågelarter i livskraftiga populationer. 
Det handlar inte bara om att skydda fågelarten som sådan (t.ex. 
mot jakt i vissa fall) utan även att skydda fåglars livsmiljöer, t.ex. i 
skogs- och jordbruksmiljöer. Medlemsstaterna ska avsätta så kalla-
de ”särskilda skyddsområden” för att skydda livsmiljöer för fågelar-
ter som finns listade i bilaga 1 i direktivet. Det finns även krav på 
att fåglars livsmiljöer ska återställas. 

Fågeldirektivet har delvis ersatts av art- och livsmiljödirektivet.13 
Direktivet omfattar olika arter av fauna och flora. Även i detta di-
rektiv är skyddet inte bara fokuserat på ingrepp mot själva arten, 
utan dess livsmiljöer. Ett omfattande ekologiskt nätverk – Natura 
2000 – har skapats genom att medlemsländerna avsätter särskilda 
skyddsområden (här finns alltså en samordning med fågeldirektivet, 
se ovan) och särskilda bevarandeområden. De senare utgörs inte 
bara av livsmiljöer för särskilt skyddsvärda arter, utan även av vissa 
naturtyper som allmänt sett har stort ekologiskt värde.  Direktivet 
skyddar över 1000 djur- och växtarter och mer än 200 livsmiljöer, 
t.ex. olika typer av skogar och våtmarker av betydelse ur ett europe-
iskt perspektiv (http://ec.europa.eu/). Vi återkommer till skyddet i 
den svenska miljöbalken för sådana områden.14 

2.1.9 Nitratdirektivet och ramvattendirektivet  

När det gäller skydd mot kvävebelastning och annan förorening av 
vatten, t.ex. i samband med intensivodling av skog, är det främst 
 
12 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar. 
13 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter. 
14 Nedan avsnitt 2.2.4.4. 
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två direktiv som får betydelse i framtiden, nitratdirektivet och ram-
vattendirektivet.15  

Nitratdirektivets syfte är dels att minska vattenföroreningar som 
orsakas av nitrater som kommer från jordbruket och dels att för-
hindra ytterligare sådan förorening (Art. 1). Direktivet ålägger med-
lemsstaterna att: 1) förteckna de vattenområden som är förorenade 
eller som riskerar att bli det om åtgärder inte vidtas (Art. 3 (1)); 2) 
att utarbeta riktlinjer för god jordbrukssed i syfte att åstadkomma 
en allmän skyddsnivå mot föroreningar (Art. 4 (1)); och 3) upprätta 
åtgärdsprogram för de förtecknade känsliga områdena (Art. 5 (1)).  

Sverige förtecknade 1995 i enlighet med direktivet ett antal land- 
och vattenområden som känsliga områden. Därefter har ytterligare 
områden lagts till 2002 och 2003. De förtecknade områdena anges i 
5 § Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Enligt 
Sveriges (Jordbruksdepartementets) rapportering 2008 i enlighet 
med direktivets artikel 10 har inga ytterligare områden tillkommit 
sedan 2003 (Jordbruksdepartementet, 2008, s. 20). Resultaten från 
den miljöövervakning som skett fram till 2006 pekar vidare på att 
ingen ytterligare förteckning är nödvändig i dagsläget (ibid.).  

Det andra direktivet av betydelse i sammanhanget är det så kal-
lade ramvattendirektivet. Direktivets syfte är att upprätta en ram 
för skydd av olika typer av vatten (Art. 1) och innehåller miljömål 
för ytvatten, grundvatten och skyddade områden (se vidare Art. 4). 
Direktivet ålägger medlemsstaterna att inventera och klassificera 
sina yt- och grundvattenområden med utgångspunkt i att vattenre-
surserna ska förvaltas utifrån ett helhetsperspektiv. Indelningen i vat-
tendistrikt (avrinningsdistrikt) är således inte baserad på administra-
tiva eller politiska gränser, utan från vad som är mest lämpligt med 
hänsyn till direktivets syfte (Gipperth, 2001, s. 472).  

För att genomföra direktivets miljömål ska medlemsstaterna utse 
myndigheter som ska ansvara för förvaltning av vattendistrikten. I 
Sverige finns fem vattenmyndigheter. Staterna ska fastställa mål för 
sina vattenområden samt anta åtgärdsprogram och förvaltningspla-
ner för de olika vattendistrikten. Som ett led i genomförandet kan 
miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten antas (Art. 10). Åtgärds-
program ska finnas för varje vattendistrikt och innehålla vissa 

 
15 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område. 
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grundläggande åtgärder, minimikrav, som vid behov kan utökas 
med kompletterande åtgärder (se vidare Art. 11). En grundläggande 
utgångspunkt i direktivet är att vattenkvaliteten inte får försämras. I 
många fall krävs dock förbättringar, som kan bestå i stärkt skydd 
mot förorening m.m., men även krav på restaurering. 

De ovan nämnda EG-rättsliga direktiven är så kallade minimidi-
rektiv. För ramvattendirektivets del innebär detta att de bindande 
miljökvalitetsnormerna utgör mininivåer; medlemsstaterna får alltså 
inte fordra mindre än vad som anges i direktiven. Däremot är det 
fullt möjligt för dem att i nationell lagstiftning fastställa strängare 
krav.   

2.2 Svensk mark- och miljörättslig lagstiftning 

2.2.1 Rätten till marken 

Möjligheten att använda mark för intensivodling av skog förutsätter 
ägande- eller nyttjanderätt till området (genom arrende- eller annat 
avtal med markägare). Rätt att avverka virkesskog kan även upp-
komma genom så kallade rotköpsavtal, vilket – trots ordalydelsen – 
är en form av nyttjanderätt som ger ”köparen” rätt att avverka en 
viss kvantitet träd. Andra liknande avtal är leveransrotköp och av-
verkningsuppdrag (Ödberg, 2004, sid. 49 ff.). Civilrättsliga frågor 
kring upplåtelse av mark för intensivodling behandlas inte i denna 
rapport.  

När det gäller expropriation av mark är detta inte möjligt för än-
damålet intensivodling av skog. Däremot kan mark som är lämpad 
för sådan odling under vissa förutsättningar exproprieras för andra 
ändamål (t.ex. bostäder och ledningar). 

2.2.2 Fysisk planering enligt plan- och bygglagen 

Fysisk planering regleras i plan- och bygglagen (PBL). Översiktspla-
ner kan ange att områden i framtiden bör utnyttjas för bebyggelse, 
annan aktivitet eller att områden ska bevaras, t.ex. med hänsyn till 
landskapsbilden. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Den 
får betydelse endast som beslutsunderlag vid efterföljande pröv-
ningar av markanvändning. Det innebär å ena sidan att annan 
markanvändning får släppas fram även om planen anger att områ-
det bör användas för intensivodling av träd. Å andra sidan finns 
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inget direkt hinder mot sådan odling även om planen anger att om-
rådet ska användas för annat ändamål. I praktiken har riktlinjerna i 
översiktsplaner inte sällan fått genomslag i enskilda prövningar 
(t.ex. när det gäller lokalisering av vindkraftverk). 

Detaljplaner och områdesbestämmelser är rättsligt bindande. Det in-
nebär i princip att en viss typ av markanvändning hindras om pla-
nen anger ett annat ändamål för markens användning. Det finns 
dock en viktig begränsning genom att dessa planer endast reglerar 
markens användning för byggnader och anläggningar samt sådan 
markanvändning som är relaterade till byggnader och anläggningar. 
Detaljplaner eller områdesbestämmelser kan alltså inte reglera od-
lingar som sådana. Det innebär att planformerna i praktiken endast 
undantagsvis kan hindra att mark används för intensivodling av 
träd. Ett exempel på en sådan situation är att kommunen i områ-
desbestämmelser för framtida fritidsbostäder förbjuder trädplanter-
ing. 

Markens användning styrs av vissa regler i PBL, främst 2 kap. På 
det hela taget ger dessa regler en stor frihet till kommunen vid av-
vägningen mellan olika intressen. Miljökvalitetsnormer utgör dock 
ett direkt hinder mot att anta en plan som kan medföra att gräns-
värdena för miljökvaliteten överträds, t.ex. värden för vatten som 
anger lägsta tillåtna syrehalt eller högsta tillåtna kvävehalt 

Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tilläm-
pas vid planläggningen enligt PBL (se närmare om dessa regler Mi-
chanek-Zetterberg 2008, s. 150 ff). Här regleras användningen av 
mark- och vattenområden för olika ändamål. 4 kap. och flera av 
reglerna i 3 kap. syftar till att bevara områden med natur- och kul-
turmiljövärden, liksom områden av betydelse för rörligt friluftsliv. 
Om ett område är av ”riksintresse” för visst ändamål är skyddet 
starkare än annars, med det varierar beroende på vilken situation 
det är fråga om. Områden av betydelse för intensivodling av skog 
kan aldrig ses som ett riksintresse (träd är alltför vanligt förekom-
mande i landet). I 3 kap. 5 § anges att jord- och skogsbruk är när-
ingar av ”nationell betydelse”, men det är från rättslig synpunkt 
något helt annat och ett avsevärt svagare skydd. 

En viktig begränsning i hushållningsbestämmelserna är att de 
inte gäller mot ”pågående markanvändning”.16 En annan viktig be-
gränsning är att hushållningsbestämmelserna inte gäller direkt emot 

 
16 Nedan avsnitt 3.2. 
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verksamhetsutövare, t.ex. den som driver jord- eller skogsbruk. De 
tillämpas av myndigheter främst i samband med fysisk planering 
och tillståndsprövning. 

Sammantaget kan sägas att fysiska planer enligt PBL kan utgöra 
ett visst, men inte något starkt stöd för intensivodling av skog. 
Däremot kan planer ibland utgöra ett stöd för att släppa fram an-
nan markanvändning (t.ex. bostäder, vägar och vindkraftverk) på 
områden som typiskt sett är lämpade för intensivodling (ibland 
förutsätt då även att mark exproprieras). 

2.2.3 Skogsvårdslagen 

De två likställda målen 

I skogsvårdslagens 1 § fastslås att: ”Skogen är en nationell tillgång 
och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en 
god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.” 
Lagen har därmed två syften; dels ska skogen utnyttjas på ett sätt 
som säkerställer långsiktig avkastning i form av virke och annat, 
och dels ska den biologiska mångfalden i skogen bevaras. Dessa två 
mål är likställda. 

Skogsmark 
I skogsvårdslagen definieras skogsmark som:  

”mark inom ett slutet sammanhängande område där träden har en 
höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer 
än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kron-
slutenhet utan produktionshöjande åtgärder” (2 § 1 p.). Definitionen 
innebär att mark ibland klassas som skogsmark även om den inte är 
bevuxen med träd (”förutsättningar att nå …”). Detta får betydelse 
för jordbruksmark (t.ex. betesmark) som inte längre brukas.17 

Produktiv skogsmark definieras som:  

”skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera 
i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år” (2 §, 2 p.) 
Enligt förarbetena avses med produktiv skogsmark sådan skogsmark 
som kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar 

 
17 Nedan avsnitt 3.5.2. 
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och år och som inte används för andra ändamål än de intressen som 
kan hänföras till träd och vegetation (prop. 2007/08:108).  

Skogligt impediment definieras som:  

”improduktiv skogsmark och träd- och buskmark (2 §, 3 p.), med 
andra ord skogsmark som inte är ”produktiv” i enlighet med ovan. 
Begreppet träd- och buskmark är nytt efter en ändring 2008 och följer 
FAO:s definitioner. Begreppet innefattar mark som tillfälligtvis inte är 
trädbevuxen, t.ex. som en följd av naturkatastrofer (Gudrun), men 
som förväntas bli det. Till begreppet skogligt impediment hör numera 
(enligt den nya lagstiftningen) även skogsmark som tidigare kallades 
skyddsskog och som har en produktion på mindre än en kubikmeter 
skog per hektar och år. Ändringen förväntas inte innebära några 
egentliga praktiska förändringar annat än att återväxtåtgärder inte 
längre kan krävas.  

Enligt (den relativt nytillkomna) 2 a § ska inte områden som i vä-
sentlig utsträckning används för jordbruksändamål, hör till byggna-
der eller anläggningar, eller används för annat ändamål än att tillgo-
dose intressen som är relaterade till träd och vegetation anses vara 
skogsmark. Dessa områden faller således utanför definitionen av 
skogsmark. 

Skogsvårdslagen hindrar vidare inte att produktiv skogsmark tas 
i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion (3 §). Om så är 
fallet, tillämpas inte skogsvårdslagens bestämmelser rörande an-
läggning av skog, föryngringsåtgärder och avverkning.  

Inom ramen för skogsvårdslagens definition av skogsmark finns 
alltså ”outnyttjade arealer” t.ex. nedlagd jordbruksmark som ännu 
inte beskogats. Det är i vissa fall oklart när övergång sker, särskilt 
när markägaren inte har anmält att marken ska tas ur jordbruks-
produktion (12 kap. 9 § miljöbalken) och tiden går. Vi återkommer 
till denna fråga.18 

Annat ändamål och virkesproduktion 
Produktiv skogsmark kan som sagt även användas för annat ända-
mål än virkesproduktion (3 §). Virkesproduktion antas här vara 
plantering och skötsel av skog (träd) som så småningom ska avver-
kas och användas för att producera virke. Det torde vara klart att 

 
18 Nedan avsnitt 3.5.2. 
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salixodling utgör ett annat ändamål, medan rättsläget när det gäller 
andra grödor är mer osäkert. Vi återkommer till denna fråga om 
”näringstillhörighet”.19  

När marken används för att tillgodose intressen som inte har att 
göra med träden eller vegetationen, t.ex. byggnader och jordbruk 
ska den inte anses vara skogsmark (2 a §). Det innebär att om nå-
gon börjar odla träd som utgör jordbruksgröda (t.ex. salix), så är 
marken inte längre skogsmark enligt skogsvårdslagens definition. 

Regler om skötsel och hänsyn  
Om intensivodlingen är en form av virkesproduktion gäller lagens 
bestämmelser fullt ut. Det innebär t.ex. att de föryngringsåtgärder 
som kan behövas för att trygga återväxt ska vidtas när ny skog an-
läggs (6 §), att det finns restriktioner mot användning av utländska 
trädarter och vegetativt förökat skogsodlingsmaterial (7 §) och att 
eventuell avverkning av skogen ska vara ändamålsenlig med hänsyn 
till återväxt av skogen, eller för att främja skogens utveckling (10 §). 
Vidare gäller reglerna om hänsyn till naturvård och rennäring (30 
och 31 §§). 

2.2.4 Miljöbalken 

2.2.4.1 Balkens struktur 

Miljöbalken består av sju avdelningar som kan delas in i fyra hu-
vudgrupper (se vidare Michanek–Zetterberg, 2008, s. 104 ff.). Den 
första gruppen innehåller övergripande bestämmelser, däribland 
balkens mål, förhållande till övrig lagstiftning, hänsynsregler, hus-
hållningsbestämmelser, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvens-
beskrivningar. I den andra gruppen finns bestämmelser som är 
kopplade till olika typer av verksamheter (”miljöfarlig verksamhet”, 
vattenverksamhet, jordbruk, hantering av kemiska produkter och 
avfall m.m.). Den andra gruppen har även regler om art- och om-
rådesskydd. Den tredje gruppen innehåller bestämmelser om pröv-
ning och kontroll (t.ex. miljöprocessen, rätten att överklaga domar 
och beslut och tillsynsmyndigheternas befogenheter). Slutligen in-
nehåller balken även civilrättsliga regler (t.ex. om miljöskadestånd).   

Miljöbalken gäller som utgångspunkt parallellt med andra mark- 
och miljörättsliga författningar, t.ex. skogsvårdslagen och PBL.  

 
19 Nedan avsnitt 3.3.  
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2.2.4.2 Miljöbalkens mål 
Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling (1 kap 1 §). 
Målregeln framhåller att naturen i sig har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att bruka naturen är förenad med ett förvaltaran-
svar. I 1 kap. 1 §, 2 st. preciseras begreppet hållbar utveckling ge-
nom ett tillämpningsdirektiv – som kan som delmål: ”Miljöbalken 
skall tillämpas så att”:  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä-
genheter, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås. 

Delmålen är delvis överlappande och inte sällan konkurrerande. 
Intensivodling av skog kan å ena sidan motverka flera av delmålen. 
T.ex. kan gödsling ibland riskera förorening (1). Landskapsbilden 
kan anses bli fulare av salixodling på åker och kulturmiljöer påver-
kas negativt (2) Monokulturer motverkar bevarande av biologisk 
mångfald (3). Å andra sidan kan en ökad användning av biomassa 
främja en ”god hushållning” med mark (4). Att odla förnyelsebara 
råvaror för en ökad användning av biomassa innebär strävan mot 
kretslopp och verksamheten möjliggör ersättning av fossila bräns-
len. Om tidigare öppna marker beskogas ökar dessutom sänkarea-
len och därmed koldioxidinlagringen (5). 

Som framgår av framställningen ovan är bevarandemålen ”upp-
backade” av såväl internationell rätt (t.ex. konventionen om biolo-
gisk mångfald) och EG-rätt (fågeldirektivet, art- och livsmiljödirek-
tivet, ramvattendirektivet och nitratdirektivet). Detta får betydelse i 
konkurrensfallen. Detsamma kan sägas om de av riskdagen antagna 
16 miljömålen, som inte är juridiskt bindande men som ändå till-
mäts betydelse i rättstillämpningen. De flesta av dessa mål är av 
skydds- eller bevarandekaraktär, t.ex. målen ”Levande skogar”, 
”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Målet 
”Begränsad klimatpåverkan” innebär däremot ett visst stöd för t.ex. 
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intensivodling av skog (om råvaran används som bränsle). Målet 
definieras: ”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig.” I samma definition anges dock även: ”Målet skall upp-
nås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden beva-
ras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras (vår kursivering). Det är tydligt att riksda-
gen fäster stor vikt vid att åtgärder med mark, skog och andra na-
turresurser som syftar till att minska klimatpåverkan inte ska leda 
till förlust av biodiversitet, låt vara att det här är fråga om ett juri-
diskt icke bindande beslut. 

Det kan nämnas att Miljööverdomstolen i några prövningar av 
vindkraftverk har bedömt konflikter mellan utvinning förnyelsebar 
energi och bevarandevärden (Pettersson, 2008). 

 
2.2.4.3 De allmänna hänsynsreglerna och intensivodling av skog 
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken innehåller centra-
la miljökrav och är tillsammans med målregeln balkens ryggrad. 
Bestämmelserna är generellt tillämpliga på alla verksamheter och 
åtgärder som påverkar miljön. Det är den som utövar en verksam-
het eller vidtar en åtgärd som är skyldig att visa att kraven i reglerna 
uppfylls (1 §).  

Med några få undantag riktas de allmänna hänsynsreglerna mot 
alla, och således bl.a. mot den som intensivodlar skog eller planerar 
att göra det. Kraven i 2 kap. 2-6 §§ syftar till att förebygga eller 
minska olägenheter för människors hälsa och miljön. Det över-
gripande kravet finns i 3 §: ”Alla” ska ”utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra och motverka” att skada och olä-
genhet uppstår för hälsa och miljö. Försiktighetsprincipen gäller; 
redan risken är tillräcklig för att kraven ska gälla. För yrkesmässig 
verksamhet krävs att ”bästa möjliga teknik” används. Det innebär 
att den sammantaget bästa lösningen frän miljösynpunkt ska väljas 
förutsatt att den är tillgänglig på marknaden och ekonomiskt möjlig 
för en typisk verksamhetsutövare i den aktuella branschen. För den 
som intensivodlar kan 3 § t.ex. innebära krav på att begränsa göds-
ling eller att diken dras på visst sätt genom ett område. 
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Övriga hänsynskrav kan ses som specialisering av den allmänt 
hållna 3 § (olika slags ”försiktighetsmått). Bl.a. finns den så kallade 
produktvalsregeln (4 §) som innebär att man inte får använda en 
viss kemisk produkt om ändamålet kan nås med en miljövänligare 
kemisk produkt. Samma regel gäller för biotekniska organismer 
(biologiska bekämpningsmedel). För en gödslingskrävande odling 
av biomassa innebär detta att odlaren kan åläggas att byta gödsel-
medel och därmed ställas inför högre kostnader. 

Kraven i 2–6 §§ gäller så länge de inte är orimliga. Vad som 
främst får betydelse är då om kostnaderna för ett försiktighetsmått 
är oproportionerliga i jämförelse med den miljönytta som uppnås 
(7 §). 

2 kap. har även stoppregler som i undantagsfall blir tillämpliga, i 
första hand vid ”olägenhet av väsentlig betydelse”, trots att försik-
tighetsmått har vidtagits. Reglerna behandlas inte närmare här. De 
torde i praktiken mycket sällan aktualiseras i samband intensivod-
ling. 

Eftersom miljöbalken normalt gäller parallellt med annan mark- 
och miljölagstiftning, kan de allmänna hänsynsreglerna utgöra ett 
hinder mot något som tillåtits enligt annan lagstiftning, t.ex. göds-
ling som ansetts klara skogsvårdslagens hänsynskrav.  

Skogsgödsling är ett slags ”miljöfarlig verksamhet” enligt en de-
finition i miljöbalken (9 kap. 1 § 2 p.). Det är en kommunal nämnd 
som ansvarar för den operativa tillsynen över skogsgödsling som 
”miljöfarlig verksamhet” (26 kap. 3 § 3 st.). Om nämnden anser att 
en viss skogsgödsling strider mot de allmänna hänsynsreglerna får 
den, redan vid risken för föroreningsskada,20 förelägga skogsbruka-
ren att vidta försiktighetsmått och även förbjuda gödsling (26 kap. 
9 §). Även Skogsstyrelsen utövar tillsyn enligt miljöbalken i vissa 
avseenden, t.ex. när det gäller samrådsregeln i 12 kap. 6 §.21 Här 
finns alltså en viss överlappning i kontrollen. 

 
2.2.4.4 Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i samband med intensiv-

odling av skog 

Miljökvalitetsnormer reglerar miljökvalitet för bl.a. mark och vatten 
och utformas antingen som gränsvärden eller som riktvärden. 
Normerna kan exempelvis ange högsta eller lägsta tillåtna värde av 

 
20 Försiktighetsprincipen gäller enligt 2 kap. 3 § 2 st. miljöbalken  
21 Jfr 13 j § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
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någonting, t.ex. högsta tillåtna kvävehalt eller minsta tillåtna syre-
halt i vatten. Miljökvalitetsnormer har länge varit centrala instru-
ment inom EG-rätten, men ett svenskt system för genomförande 
av miljökvalitetsnormer infördes först med miljöbalken (Michanek-
Zetterberg, 2008, s. 170 ff.). Enligt 5 kap. MB är det möjligt att 
utfärda miljökvalitetsnormer för hela landet eller för avgränsade 
områden, t.ex. som skydd för ett visst mark- eller vattenområde (5 
kap. 1 §).  

Det så kallade ramvattendirektivet har tagits upp tidigare i denna 
rapport. I framtiden kommer åtgärdsprogram och miljökvalitets-
normer att antas för svenska vattendistrikt med stöd av direktivet. 
Normer med högsta tillåtna kvävehalt i vattenområden kommer 
säkerligen att förekomma inte minst mot bakgrund av situationen i 
Östersjön. Förekomsten av miljökvalitetsnormer kan komma att 
utgöra ett starkt hinder mot gödslingskrävande intensivodling av 
skog i vissa områden. 

 
2.2.4.5 Skyddade områden och andra naturskyddskrav enligt 7 och 8 kap. 

MB 

Skogsvårdslagstiftningen gör ingen formell uppdelning mellan 
skogsmark som har skyddats av naturvårdsskäl och annan skogs-
mark (här bortses från reglerna om fjällnära skog). En sådan inled-
ning ansågs minska överskådligheten och överensstämmelsen med 
andra klassificeringssystem. I utgångsläget är således all skogsmark 
oskyddad enligt skogsvårdslagstiftningen. Skydd för produktiv 
skogsmark uppnås istället via myndighetsbeslut i enlighet med 
främst miljöbalkens bestämmelser i 7 och 8 kap. om skydd av om-
råden och skydd för djur och växtarter. Skog kan även skyddas ge-
nom naturvårdsavtal.22  

 
22 Om produktiv skogsmark blir föremål för någon form av skydd, anses marken an-
vändas för annat ändamål enligt 3 § skogsvårdslagen. Följaktligen är bestämmelserna 
om skyldighet att anlägga skog, föryngringsåtgärder och avverkning i 5, 6 och 10 §§ inte 
tillämpliga. Anledningen till tillägget i 3 § (2 st.) är att den nya definitionen av skogs-
mark innebär att endast sådan mark som används för att tillgodose andra intressen än 
som kan hänföras till träd och vegetation faller utan för begreppet skogsmark och där-
med skötselreglernas tillämpningsområde. För att undvika att skötselreglerna tillämpas i 
områden som skyddats i form av naturvårdsavtal och annat (som kan hänföras till träd 
och vegetation) har vissa konsekvensändringar införts i lagtexten. I 5 § klargörs att 
paragrafens första stycke inte ska gälla för mark som ”på grund av särskilda förhållan-
den inte bör tas i anspråk för virkesproduktion”. Vidare har 11 § ändrats så att det 
framgår att skogsmark som används för annat ändamål än virkesproduktion inte ska 
användas för ransoneringsberäkning (prop. 2007/08:108, s. 38). 
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Cirka 3 procent, eller 0,75 miljoner hektar av den produktiva 
skogsmarken i Sverige är föremål för någon typ av skydd. Den 
största delen utgörs av nationalparker och naturreservat (ca 
700 000 ha), följt av naturvårdsavtal (20 000 ha) och biotopskydd 
(16 000 ha). Skyddet är främst förlagt till områden med fjällnära 
skog. 

Skog i nationalpark 
I syfte att ”bevara ett större sammanhängande område av viss land-
skapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick” 
kan mark som tillhör staten förklaras som nationalpark (7 kap 2 § 
miljöbalken). Det finns ett tiotal nationalparker i Sverige vars 
(del)syfte är att bevara just skogsområden i dess naturliga tillstånd 
eller i väsentligt oförändrat skick.23 Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vård och 
förvaltning av nationalparker (7 kap 3 §). Enligt 4 § Nationalparks-
förordningen ska Naturvårdsverket (efter samråd med länsstyrel-
sen) meddela föreskrifter om: 1) vård och förvaltning av national-
parken genom att anta en skötselplan, 2) inskränkningar i rätten att 
använda mark och vatten inom området, 3) rätten att färdas och 
vistas i nationalparken, och 4) ordningen i övrigt. Om det finns 
särskilda skäl får länsstyrelsen meddela dispens från dessa föreskrif-
ter (5 § nationalparksförordningen). 

De rättsliga förutsättningarna för intensivodling av skog inom en 
nationalpark torde vara i stort sett obefintliga eftersom syftet med 
skyddet är att bevara ett område antingen i naturligt tillstånd eller i 
väsentligt oförändrat skick. De miljömässiga konsekvenserna av 
intensivodlingar är inte av en typ som kan sägas vara förenligt med 
syftet med skyddsformen. Syftet och föreskrifterna för varje enskild 
nationalpark är dock formellt sett avgörande. 

Skog i natur- och kulturreservat 
Ett område kan även förklaras som naturreservat i syfte att bevara 
den biologiska mångfalden och för att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer m.m. (7 kap 4 § miljöbalken). Vidare är det möjligt att 
i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap förklara ett 
mark- eller vattenområde som anges vilka inskränkningar i rätten 
 
23 Dessa är: Muddus, Pieljekaise, Sånfjället, Töfsingdalen, Hamra, Norra Kvill, Dalby 
Söderskog, Tiveden, Björnlandet, Tyresta och Trestickla nationalpark. Se vidare Natio-
nalparksförordning (1987:938), 1 §.  
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att använda markområdet som behövs för att uppnå syftet med 
reservatet. Det kan t.ex. röra sig om förbud mot uppodling, dik-
ning, plantering, avverkning och användning av bekämpningsme-
del. Det finns skötselplaner för reservaten. 

Till skillnad från vad som gäller för nationalparker (som alltid 
ägs av staten) kan äganderätten till marken i natur- eller kulturre-
servat ligga kvar hos privatpersoner. Ägarens rådighet begränsas 
men han eller hon har fortfarande frihet att i viss utsträckning an-
vända fastigheten. Föreskrifterna kommer i många fall att hindra 
intensivodling av skog. I praktiken finns dock ganska stora varia-
tioner mellan reservaten, vad gäller deras syfte och vad som hindras 
genom föreskrifterna. T.ex. får skogsbruk bedrivas i en del reservat. 
Framför allt kan skyddet vara svagt i en del gamla naturreservat. 

Föreskrifter inom reservat kan ändras i efterhand, men för det 
krävs ”synnerliga skäl”.24 Dispens i enskilda fall från förbud i före-
skrifterna kräver ”särskilda skäl”. Man ska utgå från att bedöm-
ningen i båda fallen är restriktiv.25 

Skog i biotopskyddsområde 
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade 
djur- och växtarter får förklaras som biotopskyddsområden (7 kap 
11 § miljöbalken). Det finns två slag av biotopskydd. Det ena inne-
bär att biotoptyperna endast anges i författningstext. Bland dessa så 
kallade ”A-biotoper” finns flera naturtyper som förekommer i det 
öppna jordbrukslandskapet, såsom ”källor med omgivande våt-
mark”, ”stenmurar” och ”åkerholmar” (5 § och bilaga 1, förord-
ning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.). A-biotoper är 
generellt skyddade i hela landet.  

Det andra slaget av biotopskydd innebär också att biotoptyperna 
anges i författning, men därutöver krävs att biotopen pekas ut geo-
grafiskt för att skyddet ska gälla (6-7 §§ och bilaga 2, förordning 
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.). Dessa så kallade B-
biotoper finns på skogsmark, t.ex. ”äldre naturskogsartade skogar” 
och ”örtrika allundar”, men även i jordbrukslandskapet, såsom 
”rik- och kalkkärr”, ”ängar och ”naturbetesmarker”.  

 
24 Det kan finnas ”synnerliga skäl” t.ex. om området väsentligen förändrats (prop. 
1997/98:45, s. 75). 
25 Avsikten med inrättande av natur- och kulturreservat är att området ska åtnjuta ett 
definitivt skydd och avsteg får endast ske undantagsvis; prop. 1997/98:45, s. 75. 
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Skogsstyrelsen ansvarar för utpekandet och förfarandet i övrigt 
av biotoper på skogsmark. Ansvaret för biotopskyddet på andra 
marker ligger hos länsstyrelsen. 

Det rättsliga skyddet för biotoperna är generellt utformat, i själ-
va lagtexten (7 kap. 11 § miljöbalken). Inga åtgärder får vidtas som 
”kan skada naturmiljön” (det finns således inte några särskilda före-
skrifter för det enskilda området, såsom i ett reservat). I skogliga 
sammanhang handlar det t.ex. om röjning, gallring och annan av-
verkning, men även olika typer av grävarbeten och utfyllnad 
(www.skogsstyrelsen.se). Intensivodling av skog inom ett biotop-
skyddsområde hindras troligen i de allra flesta fall.  

Storleken på ett biotopskyddsområde är vanligen mellan 2-5 
hektar. Skyddet gäller i princip för all framtid. Beslut om biotop-
skydd påverkar inte äganderätten till marken 
(www.skogsstyrelsen.se).  

Naturvårdsavtal för skogar 
Naturvårdsavtal är ett frivilligt civilrättsligt avtal mellan staten (re-
presenterad av Skogsstyrelsen) och enskilda markägare. Syftet med 
avtalet är bevara, utveckla eller skapa områden med höga naturvär-
den. Avtalet passar därför bra för områden som antingen redan har 
höga naturvärden eller som har förutsättningar för att utveckla så-
dana, t.ex. som en följd av viss skötsel. Som exempel kan nämnas 
områden runt rovfågelbon, skyddszoner kring biotopskydd och 
lövrika äldre skogar (Forsén, 2004).  

Ett naturvårdsavtal påverkar inte äganderätten till mark och vir-
ke och heller inte jakträtten i området. Markägaren avstår dock från 
att nyttja delar av sin ”bruksrätt” inom området, t.ex. avverkning, 
plantering, gödsling etc. Avtalet kan vidare bereda staten vissa 
”skötselrättigheter” såsom rätt att kapa träd i syfte att skapa hög-
stubbar. Som avtalsform är naturvårdsavtalet ett nyttjanderättsavtal 
i enlighet med 7 kap. 3 §, 2 st. jordabalken, i den mån det innebär 
att marken ska nyttjas på något sätt (och inte bara att ägaren avstår 
från att använda marken). Avtalstiden för naturvårdsavtal är nor-
malt 50 år och medelarealen ca 6 ha, även om det finns avtal som 
täcker områden på upp till 100 ha. Den långa avtalstiden är nöd-
vändig för att syftet med avtalet ska kunna uppnås 
(www.skogsstyrelsen.se). 

Ett skogsområde som är föremål för ett naturvårdsavtal med 
syfte att bevara, utveckla eller skapa områden med höga naturvär-
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den är normalt inte lämpligt för intensivodling av skog. Varje en-
skilt avtal avgör dock på vilket sätt och mot vad som området 
skyddas. Det kan antas att intensivodling av skog med dess skötsel- 
och avverkningskrav kommer att strid mot villkoren i många avtal. 
Dock är, till skillnad från t.ex. ett naturreservat, avtalet frivilligt och 
kan typiskt sett sägas upp om båda parter är överens om detta. Om 
markägaren ensidigt bryter mot avtalet kan detta tänkas leda till 
skadestånd, om staten kan styrka en ekonomisk skada (frågan ut-
reds inte närmare här). I denna mening är naturvårdsavtal, typiskt 
sett, ett mer osäkert rättsligt skydd än t.ex. ett naturreservat. 

Skog i Natura 2000-områden 

I Sverige, liksom inom hela EU, finns numera ett betydande antal 
”särskilda skyddsområden” och ”särskilda bevarandeområden”. 
Dessa har inrättats för att genomföra skyddet för det ekologiska 
nätverket Natura 2000 inom EU. Den EG-rättsliga basen för om-
rådesskydden är fågeldirektivet och art- och livsmiljödirektivet.26 
Direktiven genomförs genom vissa regler i främst 7 kap. miljöbal-
ken. Tanken är att områdesskydd (främst naturreservat) med sköt-
selplaner ska inrättas.  

Det finns även ett generellt rättsligt skydd för området som in-
träder så snart ett särskilt skydds- eller bevarandeområde har för-
tecknats av regeringen. För att få bedriva verksamhet eller vidta 
åtgärder som ”på ett betydande sätt kan påverka miljön” i dessa 
områden krävs tillstånd (7 kap 28 a § miljöbalken). Tillstånd får inte 
meddelas om åtgärden ”kan skada” (risken är tillräcklig) livsmiljön i 
området eller störa arterna. (7 kap 28 b §).  

Skyddet för Natura 2000 områden är således starkt och inbegri-
per inte endast åtgärder inom själva området, utan även aktiviteter 
utanför området som riskerar att skada eller störa de skyddade vär-
dena. En skyddad livsmiljö kan t.ex. skadas av näringsläckage från 
närliggande odlingar. Skyddet är även kumulativt; även om en en-
skild åtgärd i samband intensivodling (t.ex. gödsling) inte i sig inne-
bär betydande miljöpåverkan, så omfattas den av tillståndsplikten 
om den tillsammans med andra åtgärder medför sådan påverkan. 

Syftet varierar mellan olika Natura 2000-områden. Syftet i varje 
enskilt fall är utgångspunkten för bedömningen av om skada riske-
ras eller inte vid åtgärder i samband med intensivodling (uppodling, 

 
26 Ovan avsnitt 2.1.7. 
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intensiv gödsling, användning av utländska trädslag m.m.). Det är 
troligt att tillstånd normalt krävs om åtgärden vidtas inom området 
och åtgärden kan som sagt vara tillståndspliktig även om den utförs 
utanför området, beroende på hur naturmiljöerna hänger samman, 
vattenvägar, vilka omgivningseffekter som åtgärden riskerar m.m. 
Vid en prövning ska en MKB upprättas enligt 6 kap. miljöbalken. 
Tillstånd får inte ges om åtgärden ”kan skada den livsmiljö eller de 
livsmiljöer i området som avses att skyddas”, inte heller om åtgär-
den ”medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts 
för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i 
området av arten eller arterna”.27 Skyddet är sammantaget starkt 
och det kan antas tillstånd normalt inte kommer att meddelas för 
de åtgärder som bedömts tillståndspliktiga. Det finns vissa undan-
tag som innebär att tillstånd kan ges trots att naturvärdena kan ska-
das, men dessa undantag gäller inte åtgärder i samband med inten-
sivodling.28 

 
2.2.4.6 Markavvattning och intensivodling 
Intensivodling av skog kan i vissa fall föranleda behov av olika ty-
per av markavvattning, bl.a. dikning. Man skiljer i skogliga sam-
manhang på nydikning, skyddsdikning och dikesrensning.29 Nydik-
ning innebär att nya diken tas upp där det tidigare inte fanns några. 
Åtgärden är normalt tillståndspliktig enligt 11 kap. 13 § miljöbal-
ken. Skyddsdikning är en typ av dikning som görs i samband med 
avverkning och som inte kräver tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbal-
ken. Skillnaden mellan skyddsdikning och nydikning (markavvatt-
ning) är att den senare syftar till att ”varaktigt öka en fastighets 
lämplighet för ett visst ändamål” (11 kap. 2 §), t.ex. att dika ut en 
våtmark för att anlägga skog (Michanek och Zetterberg, s. 295). I 
vissa områden i landet är nydikning (markavvattning) förbjuden på 
 
27 7 kap. 28 b § miljöbalken. Om tillstånd nekas har markägare under vissa förutsätt-
ningar rätt till ersättning; 31 kap. 4 § miljöbalken. 
28 Se vidare 7 kap. 29 § miljöbalken. En av förutsättningarna är att verksamheten eller 
åtgärden ”måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt samhällsintres-
se”, t.ex. lokalbundna stora infrastrukturprojekt. 
29 Med anledning av stormen Gudrun 2005 introducerades ytterligare en form av dik-
ning, s.k. restaureringsdikning. Syftet med denna dikningsform är att återställa diken 
som förstörts av stormfällning. Begreppet är emellertid inte vedertaget och osäkerhet 
råder både rörande både behovet av en särskild definition för denna typ av dikning 
(enligt kommentar av SKS till denna rapport kan det röra sig om rensning i vanlig me-
ning) och vad gäller förutsättningarna för att tillåta denna typ av dikning (SOU 
2006:81).    
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grund av våtmarkers naturvärde. Dispens från förbudet kan med-
delas om det föreligger särskilda skäl och höjd skogsproduktion 
kan räknas hit.  

Mer konkret avser begreppet skyddsdikning en grundare dikning 
vars syfte är att leda bort det överskottsvatten som uppstår som ett 
resultat av att det inte längre finns träd som dränerar marken. An-
mälan om skyddsdikning skall göras minst 6 veckor innan dikning-
en påbörjas (14 § skogsvårdslagen) och innebär då även en anmälan 
om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

Dikesrensning sker när diken växt igen och kräver inte tillstånd 
enligt 11 kap. miljöbalken. Det är fråga om att ”utföra rensningar 
för att bibehålla vattnets djup eller läge eller för att omedelbart 
återställa ett vattendrag som har vikit från sitt förra läge eller som 
på något annat sätt har förändrat sitt lopp. Om diket är så igenvux-
et att ett ”nytt naturtillstånd” kan sägas ha uppstått, krävs dock 
tillstånd som huvudregel (prop. 1997/98:45 II, s. 137). Ibland är 
frågan om dikesrensning reglerad i vattendom och det är då i stället 
villkoren i domen som avgör vad som är tillåtet.  

Enligt vissa bedömningar ligger den ökade produktionspotentia-
len som ett resultat av olika dikningsverksamheter i storleksord-
ningen 2 % (SOU 2006:81). 

Frågor om markavvattning i skogsbruket har nyligen utretts sär-
skilt (Dikesrensningens regelverk, Skogsstyrelsen meddelande 
1:2009). 

 
2.2.4.7 Samrådregeln och särskilda krav på jordbruk 
12 kap. miljöbalken innehåller en så kallad samrådsregel (6 §) som 
kan aktualiseras vid olika slags åtgärder i samband med intensivod-
ling av skog, såväl på jordbruksmark och skogsmark. Därutöver 
finns flera bestämmelser som i huvudsak avser användning av 
jordbruksmark. 

12 kap. 6 § miljöbalken innebär en skyldighet att anmäla för sam-
råd om en planerad aktivitet kan ”komma att väsentligt ändra na-
turmiljön”. Samrådskravet gäller för verksamheter och åtgärder 
som inte kräver tillstånd eller anmälan enligt andra bestämmelser i 
balken och hit hör många olika åtgärder i samband med intensivod-
ling av skog. Samrådsregeln kan aktualiseras t.ex. i samband att nå-
gon avser att odla salix, poppel eller hybridasp på åker och land-
skapsbilden därmed ändras väsentligt. Det allmänna samrådskravet 
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är vagt utformat (”kan … komma att väsentligt ändra naturmil-
jön”). Kravet kan preciseras genom i författning ange att visst slags 
åtgärd alltid ska kräva samråd. Tekniken har använts i viss mindre 
utsträckning.30 Samråd sker normalt med länsstyrelsen, men med 
Skogsstyrelsen  

En anmälan för samråd ska innehålla en miljökonsekvensbe-
skrivning enligt 6 kap. miljöbalken ”i den utsträckning som behövs 
i det enskilda fallet”.31 Myndigheten får förelägga om försiktighets-
mått för att förebygga eller begränsa skador och om dessa inte 
räcker förbjuda åtgärden helt. 

I flera fall aktualiseras samrådsregeln genom att viss åtgärd är 
anmälningspliktig enligt annan regel. Det gäller bl.a. flera åtgärder 
inom skogsbruket och när jordbruksmark ska tas ur jordbrukspro-
duktion (6 § förordningen om täkter och anmälan för samråd). 
Denna koppling mellan reglerna innebär att myndigheten ska till-
lämpa samrådsregeln, med det principiella kravet på MKB, och att 
vid behov besluta om skadeförebyggande åtgärder eller förbud. 

Miljökraven i de allmänna hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken) 
gäller som sagt bl.a. mot åtgärder inom jordbruket. I 12 kap. miljö-
balken finns dessutom särskilda regler för just jordbruk. Enligt 12 
kap. 9 § krävs anmälan till länsstyrelsen om jordbruksmark ska ”tas 
ur jordbruksproduktion”, ett krav som aktualiserar frågan om när-
ingstillhörighet: vilka intensivodlingar av skog ska anses som ”jord-
bruksproduktion” (och vilka andra kräver anmälan)? Frågan be-
handlas mer ingående senare i rapporten.32 

Vidare har Jordbruksverket med stöd av 12 kap. 8 § meddelat 
föreskrifter om natur- och kulturvårdshänsyn vid skötsel av jord-
bruksmark och annan markanvändning i jordbruket, t.ex. skydd av 
odlings- och kulturlandskap.33 Hänsynsföreskrifterna får inte vara 
så ingripande att de avsevärt försvårar den pågående markanvänd-
ningen (jordbruksverksamheten). I sådana fall måste skydd nås med 
starkare rättsliga instrument, t.ex. naturreservat (med ersättningsrätt 
för markägaren). Däremot kan långtgående krav riktas mot ”änd-
rad” markanvändning (utan ersättningsrätt, prop. 1997/98:45, s. 

 
30 Se t.ex. 7 c § förordningen om täkter och anmälan för samråd. 
31 8 § förordningen om täkter och anmälan för samråd. 
32 Avsnitt 3.3. 
33 Krav på miljöhänsyn i jordbruket följer även av de allmänna hänsynsreglerna i miljö-
balkens 2 kapitel. Se vidare nedan. 
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153).34 Ängs- och betesmarker är enligt en huvudregel skyddade 
mot olika slags nyodlingar, som ska ses som ändrad markanvänd-
ning.35 

Dessutom finns i 12 kap. miljöbalken särskilda miljöskyddskrav 
som syftar till att minska övergödning och förorening (12 kap. 10 
§). Kraven avser djurhållning, hantering av gödsel och växtodling. 
Kraven får inte vara mer långtgående än vad ”som skäligen kan 
behövas”. Reglerna har ett nära samband med det tidigare nämnda 
EG-rättsliga nitratdirektivet. För att genomföra direktivet har Sve-
rige utpekat känsliga områden i 5 § förordningen om miljöhänsyn i 
jordbruket.  

Det åtgärdsprogram som utformats för att genomföra nitratdi-
rektivet regleras i Jordbruksverkets föreskrifter (2004:62) om mil-
jöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Föreskrifterna reglerar 
bland annat när, var och hur gödsel får spridas, hur gödsel får lag-
ras och tillföras mark, samt vad som gäller under olika väderförhål-
landen och vid olika årstider. I känsliga områden gäller t.ex. som 
huvudregel att gödselmedel inte får spridas på vattenmättad, över-
svämmad, snötäckt eller frusen mark (24 §). Inom dessa områden 
får heller inte mineralgödselkväve, stallgödsel eller andra organiska 
gödselmedel spridas under vissa perioder (25 §).  

När det gäller växtodling på jordbruksmark anges i 11 § i för-
ordningen om miljöhänsyn i jordbruket att vissa jordbruksföretag i 
angivna delar av landet är skyldiga att ha en viss andel av marken 
höst- eller vinterbevuxen. Salix (energiskog) är godkänd gröda för 
sådan odling (SJVFS (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring).36 

I detta sammanhang ska även nämnas att användningen av 
växtmedel styrs via skatter och avgifter, t.ex. skatt på kvävegödsel-
medel. Genom främst EG-rätten ges även olika typer av ekono-
miskt stöd, häribland: a) ersättning till lantbrukare som upprättar 
växtodlingsplaner, markkarterar och bestämmer kvävehalt i flyt-
gödsel etc.; b) ersättning till lantbrukare som odlar fånggrödor i 
syfte att minska kväveläckage; c) ersättning för anläggande av 
skyddszoner i syfte att minska ytavrinning, erosion och läckage från 
åkermark; och d) ersättning anläggning och restaurering av våtmar-

 
34 Se vidare ovan.  
35 12 § Jordbruksverkets föreskrifter (1999:119) förbjuder i princip nyodling på ängs- 
och betesmark. 
36 Ändrade genom föreskrift 2006:66. 
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ker (Jordbruksdepartementet, 2008, s. 36). Ekonomiskt stöd ges 
även till att odla salix, hybridasp och poppel. Stödreglerna behand-
las inte i detalj här, men vi återkommer till vissa av reglerna i dis-
kussionen om näringstillhörighet.37 

 
2.2.4.8 GMO och intensivodling av skog 
En genetiskt modifierad organism (GMO) är enligt miljöbalken ”en 
organism där det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som 
inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombina-
tion”.38 Ett EG-rättsligt direktiv av betydelse i samband med inten-
sivodling av skog är det s.k. utsättningsdirektivet.39 Syftet med di-
rektivet är att, mot bakgrund av försiktighetsprincipen, 
harmonisera medlemsländernas lagstiftning när det gäller utsättan-
de av GMO:s i miljön för annat ändamål än att föra ut dem på 
marknaden (Art. 1). Utsättningsdirektivet är alltså ett s.k. mark-
nadsdirektiv, vilket innebär att medlemsländernas möjligheter att 
avvika från direktivets krav är högst begränsade.  

I svensk rätt regleras utsättning av GMO:s i 13 kap. miljöbalken. 
Reglerna omfattar alla former av avsiktligt införande av GMO:s i 
miljön (6 §). Avsiktlig utsättning av GMO:s är föremål för en gene-
rell tillståndsplikt i enlighet med 12 § och ska även föregås av en 
utredning för bedömning av vilka hälso- och miljöskador organis-
merna kan medföra (8 §). Som en följd av utsättningsdirektivet 
gäller dock inte tillståndsplikten för utsättning av GMO-produkter 
på marknaden för vilka tillstånd meddelats i ett annat EU-land (se 
vidare Michanek-Zetterberg, s. 311, not 25).  

Tillståndet prövas av olika myndigheter beroende på vilken typ 
av organism det är fråga om (17 §). Jordbruksverket prövar t.ex. 
tillstånd för odling av genetiskt odlade växter och skogsstyrelsen 
prövar tillstånd för plantering av genetiskt modifierade träd (ibid, s. 
311). Tillstånd får vidare endast lämnas om ”verksamheten är etiskt 
försvarbar” (13 §),40samt uppfyller i övrigt tillämpliga kravregler 
enligt balken (de allmänna hänsynsreglerna).   

 
37 Nedan avsnitt #.  
38 13 kap. 4 § miljöbalken. 
39 Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i 
miljön.   
40 Vilka aspekter som ska beaktas i den etiska bedömningen utvecklas i Prop. 
1997/98:45, del 2, s. 159 ff. Se även Michanek & Zetterberg, s. 309.  

35 
 



Gabriel Michanek, Maria Pettersson 

2.2.4.9 Hantering av kemiska produkter och intensivodling av skog 
Intensivodling av skog kan ibland förutsätta användande av kemis-
ka bekämpningsmedel. Med kemiskt bekämpningsmedel avses en-
ligt 14 kap. 5 § miljöbalken ”en kemisk produkt som är avsedd för 
att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, 
däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller skada på egendom.” Även användning av biologiska be-
kämpningsmedel kan aktualiseras. Det är då en bioteknisk orga-
nism: en produkt ”som framställts särskilt i bekämpningssyfte … 
och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroor-
ganismer.”  Miljöbalken uppställer vissa krav i samband med han-
tering m.m. av kemiska produkter och biotekniska organismer, t.ex. 
genom produktvalsregeln i 2 kap. 4 §. 

Användningen av kemiska produkter regleras även i EG-rätten, 
främst den så kallade REACH-förordningen.41 När det gäller inten-
sivodling av skog har även växtskyddsdirektivet betydelse.42 Det 
reglerar användningen av växtskyddsmedel inom jordbruk och 
växtnäring.  

2.2.5 Särskild lagstiftning om kulturmiljöskydd 

Enligt kulturminneslagen43 är det en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda vår kulturmiljö. Alla, myndigheter såväl som en-
skilda, är därför skyldiga att visa hänsyn och aktsamhet ska mot 
kulturmiljön. Skador på kulturmiljön ska ”såvitt möjligt” undvikas 
eller begränsas (1 kap. 1 §).  

Skyddet för fornminnen är relativt starkt; fasta fornlämningar, 
vilka definieras i 2 kap. 1-2 §§, kulturminneslagen, får inte rubbas, 
tas bort, grävas ut, täckas över eller genom bebyggelse, plantering 
eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd (2 kap. 6 §). Till-
stånd får lämnas av länsstyrelsen ”endast om fornlämningen med-
för hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till 
fornlämningens betydelse.” (2 kap. 12 §).  

Det är troligt att en åtgärd för intensivodling av skog (som ju 
inte är lokalbunden som t.ex. vissa anläggningar) mycket sällan eller 

 
41 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 
42 Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsme-
del på marknaden.  
43 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
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aldrig kan anses väga tyngre än ”fornlämningens betydelse”. Man 
kan alltså utgå från att tillstånd nekas vid en oundviklig intresse-
konflikt. I fall många fall bör dock en ”kombinerad användning” av 
markområdet vara möjlig; intensivodling av skog bör ibland kunna 
ske på markområden som innehåller fasta fornlämningar utan att 
dessa riskerar att ändras eller skadas (se vidare 6-7 §§).  

2.2.6 Tillstånd till konkurrerande markanvändningar 

Det finns ett stort antal författningar som reglerar markanvändning 
och bara några har behandlats ovan. Tillstånd kan meddelas till 
olika slags exploateringar. Tillstånden kan innebära att mark tas i 
anspråk som typiskt sett är lämplig för intensivodling av skog, som 
därmed kan hindras eller begränsas i området. Det kan handla om 
t.ex. etablering av infrastrukturprojekt efter tillstånd enligt väglagen, 
luftfartslagen, järnvägslagen, ellagen m.m. Andra exempel är till-
stånd enligt minerallagen eller lagen om vissa torvfyndigheter. Det 
finns som tidigare nämnts regler som möjliggör expropriation av 
fast egendom, t.ex. för att etablera anläggningar av olika slag.  

3 Gällande rätt vid intensivodling och 
förslag till författningsändringar 

Efter analys av gällande rätt vid intensivodling diskuteras och läm-
nas förslag till författningsändringar i syfte att:  

 tydliggöra näringstillhörighet för olika intensivodlingsformer 
(alternativa förslag, 12 kap. 9 § miljöbalken), 

 öka möjligheten att använda utländska trädslag som skogs-
odlingsmaterial (skogsvårdslagstiftningen) 

 öka möjligheten att använda vegetativt förökat skogsod-
lingsmaterial (skogsvårdslagstiftningen) 

 öka möjligheten till kvävegödsling i skogen (skogsvårdslag-
stiftningen), samt  

 (eventuellt) reducera krav på naturvårdshänsyn i området, i 
kombination med kompenserande hänsynsavgift (skogs-
vårdslagstiftningen m.m.) 

Förslagen till ändringar i skogsvårdslagstiftningen bygger på:  
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 att åtgärden i fråga blir tillståndspliktig och ses som ”ändrad 
markanvändning” och  

 att tillstånd får meddelas endast om det har visats att det ak-
tuella markområdet ”saknar beaktansvärd betydelse med 
hänsyn till biologisk mångfald och andra naturvärden, kul-
turmiljövärden, det rörliga friluftslivet, renskötseln och 
andra motstående intressen”. 

Kapitel 3 innehåller även en kortfattad förteckning över vilka ytter-
ligare rättsliga åtgärder som bör övervägas i direkt samband med de 
författningsändringar som föreslås (införandeplan). Avslutningsvis 
tas upp ett par principiellt viktiga frågor om beslutspåverkan och 
övergripande landskapsplanering, som inte kunnat utredas inom 
ramen för detta projekt.  

Som framhållits inledningsvis kan syntesrapporten komma att 
innehålla andra förslag än vad som redovisas här. MINT:s projekt-
ledning ansvarar för syntesrapportens innehåll. 

3.1 Utgångspunkter 

1) Ett av uppdragen till MINT var att utreda rättsliga förutsätt-
ningar för vissa åtgärder i samband med intensivodling av skog på 
jordbruksmark och skogsmark, inklusive att ge förslag till författ-
ningsändringar. I direktiven beskrivs intensivodling av skog som 
”ett skogsbruk med produktionshöjande åtgärder som kan 
överskrida de begränsningar som återfinns i skogsvårdslagen och 
dess tillämpningsföreskrifter eller annan relevant lagstiftning”. 
Som exempel anges ”förkortad omloppstid, intensivare markbe-
redningsmetoder, dikning och gödslingsprogram samt en i övrigt 
begränsad hänsyn till natur- och kulturvård och sociala värden” 
(dir Jo2008/1885, s. 1). Det går inte att dra en skarp gräns mellan 
intensivodling och annan odling. Odling av skog kan redan inom 
ramen för gällande regelverk ske mer eller mindre intensivt, t.ex. 
beroende på hur mycket marken gödslas. Skillnaden är att vi före-
slår något som idag inte är tillåtet, låt vara att samma slags åtgärd i 
vissa fall kan få utföras i begränsad omfattning. 

2) Enligt de skrivna direktiven ska utredningen utgå från intensiv-
odling på jordbruks- och skogsmark som saknar ”höga naturvär-

38 
 



Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog 

den” (dir. Jo2008/1885, s. 1). Under utredningens gång har Jord-
bruksverket muntligen ändrat direktiven till att endast mark med 
”låga naturvärden” ska komma i fråga för åtgärderna. Detta innebär 
en skärpning vid urvalet av områden enligt vår mening.  

Inom vissa av delprojekten i MINT har utretts vilka arealer som 
kan anses ha ”låga naturvärden”. Resultaten från dessa utredningar 
saknar dock betydelse för frågan vilka marker som är lagligen tillåtna 
att använda för intensivodling. Markägaren eller den som annars 
rättsligt disponerar över området har frihet att använda fastighetens 
naturresurser inom de ramar som sätts i lagstiftningen. Vi utgår här 
från att lagstiftningen ska vara så utformad att endast marker med 
”låga värden” kan få användas för intensivodling. Denna gräns 
finns inte i dagens lagstiftning. 

Uttrycket ”låga naturvärden” är för oprecist och samtidigt för 
snävt. Även andra motstående intressen kan beröras, inte minst 
renskötseln (ett område kan vara trivialt från natur- och kulturmil-
jösynpunkt men samtidigt värdefullt som betesmark för renar). Vi 
skriver i stället att området ska ”sakna beaktansvärd betydelse med 
hänsyn till biologisk mångfald och andra naturvärden, kulturmiljö-
värden, det rörliga friluftslivet, renskötseln och andra motstående 
intressen”. 

Den nya formuleringen är mer diversifierad, men fortfarande för 
vagt styrande för tillämpningen i enskilda fall. Uttrycket skapar 
även rättsosäkerhet för markanvändare och andra. Vi anser därför 
att uttrycket måste preciseras ytterligare innan några lättnader i lag-
liga restriktioner införs. Vid en precisering bör bl.a. beaktas frågan 
hur det aktuella området förhåller sig till förutsättningarna i omgi-
vande mark- och vattenområden. Vi lämnar inte något eget förslag 
till preciserad formulering här. En sådan har inte heller efterfrågats 
i direktiven.44 

3) Sverige är part i flera internationella konventioner som syftar till 
att skydda biologisk mångfald. EU har antagit målet att förlusten av 
biologisk mångfald ska stoppas från 2010 och framåt (Communica-
tion from the Commission. Halting the loss of biodiversity by 2010 
– and beyond; sustaining ecosystem services for human well-being. 
COM (2006) 216 final). Beslutet rör för svensk del i hög grad 
skogsmarkerna, som inrymmer mycket av landets mest värdefulla 
 
44 Möjligen är en omvänd formulering lämpligare, t.ex. att ”området inte i något avse-
ende får ha något beaktansvärt värde från miljösynpunkt”. 
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biodiversitet. EU-beslutet bör ses tillsammans med skogsvårdsla-
gens mål att ”bevara” biologisk mångfald, som är likställt produk-
tionsmålet i lagen. Vidare är intensivodling av skog delvis motiverat 
av riksdagens klimatmål, men i målbeskrivningen anges att målet 
”skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologis-
ka mångfalden bevaras” (prop. 1997/98:145, s. 145). Mot denna 
bakgrund, och främst EU:s relativt tydliga mål för biodiversitet, bör 
vi inte föreslå regeländringar som kan leda till sämre skydd för bio-
logisk mångfald i den svenska skogen, låt vara att de politiska be-
sluten inte är juridiskt bindande. Förutsättningarna för att använda 
åkermark för intensivodling av skog möter inte samma hinder ef-
tersom den biologiska mångfalden där typiskt sett är mycket låg 
(utom i kantzoner m.m.). 

4) Dikning och annan markavvattning kan aktualiseras i samband 
med intensivodling. Reglerna syftar bl.a. till att skydda våtmarker 
och andra naturvärden. Vi har inte föreslagit någon ändring i reg-
lerna om markavvattning för att underlätta för intensivodling. Frå-
gan om markavvattning har nyligen utretts i annat sammanhang 
(Dikesrensningens regelverk, Skogsstyrelsen meddelande 1:2009). 

Ytterligare en fråga som inte behandlas här är den om lägsta slutav-
verkningsålder i samband med intensivodling. Möjligen bör nuva-
rande regler justeras 

3.2 Metodfrågor 
Arbetet med författningsförslag har utförts i två steg. Det första 
har inneburit att analysera förutsättningar i gällande lagstiftning, 
utifrån lagtexten främst och i förekommande fall även i belysning 
av de icke bindande rättskällorna förarbeten och praxis. I det andra 
steget har vi lämnat förslag till författningsändringar, utifrån förut-
sättningarna i dels gällande rätt, dels centrala miljöpolitiska mål och 
dels departementets skriftliga och muntliga direktiv till utredningen.  

När det gäller frågan om näringstillhörighet har vi lagt fram flera 
alternativa förslag till författningstext och tagit upp för- och nack-
delar. När det gäller några av förslagen till ändringar i skogs-
vårdslagstiftningen har vi av olika skäl inte formulerat en författ-
ningstext utan i stället angett vad regeln bör innehålla i huvudsak. 
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3.3 Åtgärderna som föreslås bli tillåtna bör ses som 
ändrad markanvändning 

Om en åtgärd, t.ex. odling av visst utländskt trädslag, ska kunna 
tillåtas uppkommer frågan om åtgärden ska ses som ”pågående” 
eller ”ändrad” markanvändning. Om åtgärden ses som en del i den 
pågående markanvändningen, går det i praktiken inte att undvika 
att åtgärder sker på marker som har beaktansvärd betydelse med 
hänsyn till biologisk mångfald och andra naturvärden, kulturmiljö-
värden, det rörliga friluftslivet, renskötseln och andra motstående 
intressen”. Det beror på att markägaren vid en restriktion från det 
allmänna har rätt till ersättning om ”pågående markanvändning 
inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras” (2 kap. 18 § re-
geringsformen). Eftersom det allmännas resurser för naturskydd är 
begränsade kan man utgå från att det endast undantagsvis finns 
utrymme för att betala ersättning. Inte ens områden med relativt 
höga värden med hänsyn till biologisk mångfald m.m. kommer all-
tid att kunna skyddas. Till detta kommer att en ordning med ersätt-
ningsrätt kan tänkas leda till en del rättsprocesser och administra-
tivt krångel, särskilt om de aktuella åtgärderna blir vanligt 
förekommande. 

Ersättningsregler som baseras på grundlagsbestämmelsen finns i olika 
lagar, t.ex. 31 kap. 4 § miljöbalken. Ett exempel på en sådan situation 
är att länsstyrelsen vill förbjuda eller avsevärt begränsa en intensivod-
ling av naturvårdsskäl med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken (”samråds-
regeln”). Då aktualiseras frågan om ersättning. Ibland är lagstiftningen 
i stället utformad så att kraven på hänsyn aldrig får vara så långtgåen-
de att pågående markanvändning avsevärt försvåras, t.ex. hänsynsreg-
lerna i 30 § skogsvårdslagen och 12 kap. 8 § miljöbalken (vid denna 
regelutformning finns alltså inget behov av ersättningsregel).  

Rättsläget är ett helt annat vid ändrad markanvändning. Hit torde all-
tid höra att vidta en åtgärd som innebär att man byter näringsfång 
(prop. 1972:111, bil. 2, s. 334, se även prop. 1997/98:45 I, s. 550). 
Om således en markägare vill övergå från att t.ex. odla jordbruksgrö-
dor med kort omloppstid till att bedriva långsiktig virkesproduktion 
på samma åker, är det fråga om att byta näringsfång och därmed en 
ändrad markanvändning. I rättsfallet RÅ 1996 ref. 56 betraktade Re-
geringsrätten nyodling av björk på jordbruksmark som en ändrad 
markanvändning.  
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Frågan om vad som ska anses som pågående och ändrad markan-
vändning har behandlats i rättsvetenskaplig litteratur (se bl.a. Wester-
lund 1980, Bengtsson 1991, s. 93 ff., Bengtsson 2007, s. 222 ff. och 
Michanek-Zetterberg 2008, s. 419 ff). 

Begreppet ”pågående markanvändning” är dynamiskt. Det innefat-
tar inte bara den markanvändning som pågår vid tidpunkten för 
restriktionen, utan även planerade förändringar som utgör normala 
och naturliga rationaliseringar inom näringsfånget. Det finns inget pre-
judikat som klargör vad detta innebär närmare. Sannolikt får flera 
faktorer betydelse, såsom markens egenskaper och förutsättningar 
för det nya användningssättet, hur vanligt förekommande använd-
ningen är i landet och regionen, liksom vilka fysiska förändringar i 
marken som kan förväntas (Westerlund 1981, s. 117). I förarbeten 
sägs vidare att hänsyn ska tas till ”det allmännas syn på lämpliga 
bruknings- och rationaliseringsmetoder, på det sätt som denna 
kommer till uttryck i jord- och skogsbrukspolitisk lagstiftning eller 
på annat sätt” (prop. 1972:111, bil. 2, s. 334, bet. BoU 1986/87:1, s. 
146 och prop. 1997/98:45 I, s. 550). Om därför lagstiftaren nu lät-
tar på en laglig restriktion för att möjliggöra viss intensivodlingsåt-
gärd, så är detta i sig något som talar för (men inte ensamt avgör) 
att åtgärden ska ses som pågående markanvändning. Än viktigare är 
dock att den tillåtna åtgärden efter hand kan bli allt mer vanligt 
förekommande och förr eller senare ses som en normal och natur-
lig rationalisering inom näringsfånget (t.ex. skogsbruket).  

Det går lagtekniskt att förhindra den möjliga utveckling som be-
skrivits ovan. Det kan ske genom krav på tillstånd för åtgärden, 
helst med kompletterande anvisning i förarbeten om att den till-
ståndspliktiga åtgärden därmed ska ses som ändrad markanvänd-
ning. Enligt förarbetena betyder en tillståndsplikt att man ska ”utgå 
från att det innebär ändring i pågående markanvändning” (prop. 
1972:111, bil. 2, s. 334).45 Lagstiftningstekniken har använts tidiga-
re. Genom ändringar 1973 i naturvårdslagen (1964:822) blev det 
möjligt att neka tillstånd till täkt av grus m.m. utan ersättningsrätt 
för markägare. Därigenom kunde värdefulla grusåsar skyddas för 
framtiden utan kostnad. Regleringen byggde på att tillståndspliktiga 
åtgärder i princip ska anses som ändrad markanvändning. 
 
45 Det finns undantag från denna huvudregel. Avverkning inom delar av den fjällnära 
skogen är tillståndspliktig (17 § skogsvårdslagen). Om tillstånd inte lämnas har markäga-
ren rätt till ersättning (19 § skogsvårdslagen).  
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Ytterligare en betydelsefull omständighet i sammanhanget är att 
endast laglig pågående markanvändning kan ge rätt till ersättning 
(prop. 1997/98:45 I, s. 551). Denna begränsning får bl.a. betydelse i 
samband med skogsgödsling. Om gödslingen inte är tillåten enligt 
miljöbalken, genom kraven i de allmänna hänsynsreglerna (2 kap.) 
eller på grund av gränsvärden för kvävehalt i vatten enligt miljökva-
litetsnormer eller genom andra regler, så är åtgärden inte heller lag-
lig pågående markanvändning vid tillämpning av t.ex. 30 § skogs-
vårdslagen (vars hänsynskrav inte får innebära avsevärt försvårande 
av pågående markanvändning, underförstått laglig sådan). 

3.4 Näringstillhörighet för intensivodling 

3.4.1 Frågans betydelse 

En av grundfrågorna inom projektet är om olika slags intensivod-
lingar av skog ska anses utgöra en form av jordbruk eller skogs-
bruk. Ingen författning definierar intensivodlingar uttryckligen. 
Frågan om näringstillhörighet har betydelse på flera sätt: 

 Vissa skötsel- och hänsynsregler gäller specifikt för använd-
ning av skogsmark (skogsvårdslagstiftningen), andra speci-
fikt för odling på jordbruksmark (12 kap. miljöbalken och 
vissa underordnade regler). 

 En ny intensivodling på jordbruksmark måste anmälas om 
den innebär att marken tas ”ur jordbruksproduktion” (12 
kap. 9 § miljöbalken). 

 Ansvaret för tillsynen över jordbruksmark ligger hos Jord-
bruksverket och länsstyrelsen, tillsynsansvaret för använd-
ningen av skogsmark hos Skogsstyrelsen. 

 Det finns EG-rättslig lagstiftning om stöd till odling av 
jordbruksgrödor i vissa fall. Det kan anses att denna re-
glering bör harmoniera med reglerna i 12 kap. miljöbalken. 

 Om en åtgärd för intensivodling innebär övergång till ett 
nytt näringsfång ska den anses som ”ändrad markanvänd-
ning”. Om åtgärden däremot är en normal och naturlig ra-
tionalisering inom samma näringsfång ska den ses som på-
gående markanvändning (ovan avsnitt 3.3). 
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3.4.2 Rättsläget idag delvis oklart 

I skogsvårdslagen (2 § tredje stycket ) anges att mark ”skall anses 
lämplig för virkesproduktion, om den enligt vedertagna bedöm-
ningsgrunder kan producera minst en kubikmeter virke per hektar 
och år”. Sedd isolerad innefattar definitionen de flesta former av 
intensiv skogsodling (även om det är tveksamt om salix ska ses som 
virke), men skogsvårdslagen ”hindrar inte att skogsmark tas i an-
språk för annat ändamål” (3 §), t.ex. jordbruksproduktion. Efter-
som det saknas en legaldefinition av ”jordbruksproduktion” i 12 
kap. miljöbalken uppkommer en rättslig gråzon mellan de två re-
gleringarna.46  

Frågan om näringstillhörighet har tidigare främst diskuterats i 
samband med så kallad energiskogsodling (salix), som har bedrivits 
sedan 1960-talet i Sverige.47 Det finns uttalanden i flera förarbeten 
om att denna odlingsform bör ses som en jordbruksgröda, t.ex. i 
samband med en ändring av jordförvärvslagen 1987 (prop. 
1986/87:122, s. 30) och vid tillkomsten av miljöbalken 1998 (SOU 
1996:103 I, s. 617 och prop. 1997/98:45 I, s. 553).  

Ekonomiskt stöd ges till ”jordbrukare för plantering av fleråriga 
energigrödor avsedda för energiändamål av arterna salix, hybridasp 
eller poppel på jordbruksmark”, enligt 4 kap. 8 § förordningen 
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Regeln byg-
ger på EG-rättslig lagstiftning om jordbruksstöd. 

Enligt uppgift från Jordbruksverket bygger det EG-rättsliga stödet för 
verkets klassificering av salix, hybridasp och poppel som jordbruks-
gröda på art. 34 (2) Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 ja-
nuari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system 
för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspoli-
tiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Stöd-
berättigade enligt art. 34 är: ”Alla jordbruksföretagets jordbruksarealer 
och arealer planterade med skottskog med kort omloppstid (KN-
nummer ex 0602 90 41)". KN-numret avser ”Skogsträd”: ”unga plan-
tor av frön från barr- eller lövträd som vanligtvis används till skogs-
plantering. De levereras i allmänhet utan rotklump." 

 
46 12 kap. 7 § miljöbalken anger bara att jordbruksmark är ”sådan åkermark och betes-
mark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet”. 
47 Avsikten var först att producera råvara till pappers- och massaindustrier. Energikrisen 
under 1970-talet innebar att odlingarna ökade och råvaran har sedan dess främst an-
vänts som bränsle. 
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Slutligen ska nämnas Skogsstyrelsens allmänna råd (SKSFS 1993:2), 
som inte är rättsligt bindande, där det anges att ”julgransodling” och 
”energiskogsodling” innebär att marken inte längre bör ses som 
skogsmark (jfr 2 a § skogsvårdslagen).  

Sammantaget talar det mesta för att odling av salix på jordbruks-
mark idag bör ses som jordbruksproduktion (det saknas dock uttryck-
ligt stöd i bindande författningstext eller i prejudikat). När det gäller 
odling av hybridasp och poppel på jordbruksmark bygger EU-stödet 
för närvarande på synsättet att odlingarna är jordbruk, medan svenska 
nationella rättskällor i övrigt snarare tyder på att odlingarna ska ses 
som virkesproduktion. Intensivodling av gran (inte julgran), siktagran, 
lärk och contorta bör ses som virkesproduktion. 

3.4.3 Förslag 

Det är en komplex fråga att i författningstext bestämma näringstill-
hörighet för skogsbruk och jordbruk. Det finns inte en given natur-
lig skiljelinje mellan odlingsformerna. Ändamålet med odlingen bör 
knappast vara ett avgörande kriterium. En råvara kan ibland an-
vändas på olika sätt (t.ex. kan skogsråvara användas inom massain-
dustrin eller som bränsle). Vidare kan råvaror från de två näringar-
na ibland användas för samma ändamål, t.ex. för omvandling till 
energi. Till detta kommer att ändamålet ibland ändras under växt-
perioden (t.ex. på grund av prisutveckling eller överlåtelse till annan 
av mark eller avverkningsrätt).  

Vi har inte funnit en lagteknisk lösning som saknar nackdelar. 
Här presenteras flera alternativ och deras konsekvenser. I samtliga 
fall innebär förslagen en precisering av vad som ska anses som 
jordbruksproduktion (i samband med odling) enligt 12 kap. 9 § 
miljöbalken (nytt stycke i den regeln). Förslagen bygger på anta-
gandet att det är politiskt önskvärt att odling av salix, hybridasp och 
poppel ska anses som (eller likställas med) jordbruksproduktion, 
såsom i EG-rättens lagstiftning om jordbruksstöd. Det antagandet 
kan dock diskuteras, det är inte omöjligt att synen på någon av des-
sa grödor förändras inom EU. 

Alternativ 1- omloppstid och koppling till EG-rättsligt jordbruksstöd 

Jordbruksmark tas inte ur jordbruksproduktion vid nyodling av växter 
med högst femton års omloppstid mellan skördarna. Detsamma gäller 
vid odling på jordbruksmark av buskar och träd med längre omlopps-
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tid om odlingen är berättigad till jordbruksstöd enligt lagstiftning an-
tagen av Europeiska gemenskapen. 

Avgörande är omloppstiden alternativt EG-rättens regler om jord-
bruksstöd. Omloppstiden bör inte vara för kort eftersom förutsätt-
ningarna för samma växt kan variera med hänsyn till klimat, jord-
mån m.m.48 Omloppstiden bör avse tiden mellan skördar (inte 
nyplanteringar). Förslaget omfattar alla slags traditionella jord-
bruksgrödor med kort omloppstid, liksom odling av frukt- och bär-
träd på jordbruksmark eftersom skörden sker årligen. Även för 
salixodling och julgransodling är omloppstiden tillräcklig kort. Od-
ling av t.ex. gran och contorta har längre omloppstid och omfattas 
därmed inte. 

Odling av poppel och hybridasp har längre omloppstid än fem-
ton år. Här blir i stället EG-rättens regler om jordbruksstöd avgö-
rande. En förutsättning för stöd är att odlingen sker på jordbruks-
mark (åker). Odling av hybridasp och poppel som inte klarar 
förutsättningarna för stöd kommer däremot att anses som virkes-
produktion enligt skogsvårdslagen. 

Kopplingen till EG-rättens stödregler innebär en lagteknisk 
samordning med de svenska reglerna. Denna kan ses som en för-
del. Om stödregleringen ändras får detta direkt betydelse för till-
lämpningen av reglerna i 12 kap. miljöbalken på visst slags odling. 
Anpassningen i detta fall är dock inte enbart positiv. Samma slags 
odling kan komma att bedömas på olika sätt. Om t.ex. EG-rättens 
stöd för poppel skulle upphöra kommer, med den regel som anges 
ovan, en poppelodling som påbörjats tidigare att anses som jord-
bruksproduktion, medan en odling som påbörjas därefter att anses 
som virkesproduktion (och medföra att jordbruksmark tas ur jord-
bruksproduktion).  

Alternativ 2 - enbart omloppstid 

Jordbruksmark tas inte ur jordbruksproduktion vid nyodling av växter 
med högst femton års omloppstid mellan skördarna. Detsamma gäller 
oavsett omloppstid vid odling av hybridasp och poppel på jord-
bruksmark. 

 
48 Om alternativ 1 eller 2 som rättslig konstruktion skulle godtas bör gränsen 15 års 
omloppstid diskuteras närmare. Vidare bör rättskällorna (helst författningstexten) ut-
formas så att uttag i form av återkommande gallring (blädning) av traditionell virkes-
skog inte ses som jordbruksproduktion). 
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I detta alternativ kopplas EG-rättens stödregler bort och åtskiljan-
det är enbart omloppstiden. Eftersom odling av hybridasp och 
poppel har längre omloppstid behövs ett särskilt tillägg för dessa 
odlingsformer.  

Alternativ 3 – enbart specificering av odlingsformer 

Odling av julgran, salix, hybridasp och poppel på jordbruksmark in-
nebär inte att marken tas ur jordbruksproduktion. 

Det tredje alternativet utesluter även omloppstiden. Här eftersträ-
vas inte längre en generell skiljelinje mellan näringarna utan endast 
en markering att vissa angivna odlingsformer inte medför att jord-
bruksmark tas ur jordbruksform. Nackdelen är att det kan upp-
komma nya odlingsformer med relativt lång omloppstid som borde 
ses som jordbruksproduktion, t.ex. på grund av EG-rättens stöd-
regler, men som utesluts på grund av regelns specificering. Regeln 
måste i sådana fall först ändras av riksdagen.  

Alternativ 4 ansvaret för bedömningen delegeras 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva 
att nyodling av vissa arter av snabbväxande träd och buskar ska anses 
som jordbruksproduktion. 

Här kan rättsläget relativt enkelt och snabbt ändras med hänsyn till 
t.ex. ny EG-rättslig lagstiftning om jordbruksstöd, dock utan den 
automatik som alternativ 1 innebär. En annan konsekvens är att 
riksdagen avhänder sig kontrollen av en del av markpolitiken och 
att lagstiftning sker utan full demokratisk insyn och möjlighet till 
påverkan. Det formella ansvaret läggs antagligen på Jordbruksver-
ket (även om samråd bör ske). 

Alternativ 5 - allmänna råd 

I stället för författningsändring ska myndigheterna ge riktlinjer i 
allmänna råd till skogsvårdslagen och/eller 12 kap. miljöbalken. 
Riktlinjerna kan i sak anknyta till något av alternativen ovan. Råden 
är inte rättsligt bindande. Det innebär flexibilitet men samtidigt 
större rättsosäkerhet (enligt utredningsdirektiven, s. 2, är det ”ange-
läget att lagstiftningen är tydlig och rättssäker”). Även i detta fall 
saknas en egentlig demokratisk insyn i rättsbildningen. Vidare läggs 
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ansvaret på de båda sektorsmyndigheterna Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen, som måste ha en samsyn i frågorna om näringstill-
hörighet för att de allmänna råden ska bli tydliga. 

3.5 Ianspråktagande av jordbruksmark för intensiv-
odling 

Jordbruksmark är enligt huvudregeln ”sådan åkermark och betes-
mark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet” (12 
kap. 7 § miljöbalken). 12 kap. miljöbalken har på flera sätt betydelse 
för intensivodling: 

 Anmälningsplikt för att ta jordbruksmark ”ur jordbrukspro-
duktion” (12 kap. 9 § miljöbalken), t.ex. vid nyodling virkes-
skog på åker. 

 Regler om hänsyn till natur- och kulturvården på jord-
bruksmark (12 kap. 8 §). 

 Krav på miljöskyddshänsyn (12 kap. 10 §) som syftar till att 
motverka förorening genom kväveläckage. Kraven avser 
bl.a. gödselhantering och gäller även på annan mark än 
”jordbruksmark”. 

 Krav på samråd med länsstyrelsen alternativt Skogsstyrelsen 
om en åtgärd på jordbruksmark respektive skogsmark kan 
komma att ”väsentligt ändra naturmiljön” (12 kap. 6 §). 

3.5.1 Kontroll av intensivodling som utgör jordbrukspro-
duktion  

Salixodling torde som sagt vara en form av jordbruksproduktion 
enligt gällande rätt. Förslagen i avsnitt 3.4 bygger på att även odling 
av hybridasp och poppel på jordbruksmark bör anses som jord-
bruksproduktion. Jordbruksmark är dels åkermark, dels betesmark. 

Betesmarker har redan idag ett rättsligt skydd i 12 § Jordbruksver-
kets föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kul-
turvärden i jordbruket: ”Nyodling eller kultivering i ängs- eller be-
tesmark får inte ske om natur- eller kulturvärden kan skadas av 
åtgärden”. Regeln gäller bl.a. all intensivodling på jordbruksmark 
(oavsett om den utgör jordbruksproduktion eller inte). Regeln 
hindrar att användning av betesmark i framtiden kan ses som nor-
mal och naturlig rationalisering inom jordbruket. Vi utgår från att 
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betesmarker normalt har så betydande naturvärden att de inte bör 
användas för intensivodling. Det finns dock olika betesmarker, 
med olika värden, och det kan inte uteslutas att intensivodling i 
undantagsfall är tillåten enligt 12 §. Vi föreslår ingen ändring 

Det är relativt oproblematiskt med hänsyn till biologisk mång-
fald att odla salix, hybridasp eller poppel på åkermark.  Förutsätt-
ningen är att hänsyn tas till närliggande biotoper, såsom åkerhol-
mar. Visst generellt skydd ges idag genom reglerna om 
biotopskyddsområde i främst 7 kap. miljöbalken och i Jordbruks-
verkets föreskrifter (SJVFS 1999:119). 

Intensivodling av t.ex. salix på åkermark är ibland kontroversiell 
från andra aspekter än biologisk mångfald, kanske främst med hän-
syn till den förändrade landskapsbilden. Om en odling i ett enskilt 
fall kan komma att ”väsentligt ändra naturmiljön” krävs samråd 
med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen kan 
då förelägga om försiktighetsmått eller, om det behövs, förbjuda 
odlingen. Det är möjligt att skärpa förhandskontrollen genom att i 
förordningen om täkter och anmälan för samråd föreskriva att 
samråd alltid ska krävas för ”särskilda slag av verksamheter eller 
åtgärder” (12 kap. 6 § miljöbalken), t.ex. nyodling av salix, hybrid-
asp eller poppel på åkermark. Något sådant förslag läggs inte här. 

Sammanfattningsvis finns ett starkt skydd mot nyodling på be-
tesmark så länge den är att anse som jordbruksmark. Däremot är 
det normalt möjligt att använda åkermarker, förutsatt att miljökra-
ven i 12 kap. och andra kapitel i miljöbalken följs. Vi föreslår inga 
författningsändringar. Jordbruksverket bör i samråd med Natur-
vårdsverket undersöka om föreskrifterna enligt 12 kap. miljöbalken 
behöver justeras för att motverka eventuella negativa effekter av 
olika intensivodling på åkermark. 

3.5.2 Kontroll av intensivodling av skog som inte utgör jord-
bruksproduktion 

Nyodling på jordbruksmark av gran (inte julgran) och andra arter 
som inte utgör jordbruksproduktion måste anmälas till länsstyrel-
sen åtta veckor innan åtgärden vidtas.49 Åtgärden medför att ”jord-
bruksmark tas ur jordbruksproduktion”. Anmälningskravet blir 

 
49 12 kap. 9 § miljöbalken och 3 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbru-
ket. 
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tydligare om uttrycket ”jordbruksproduktion” preciseras (se försla-
gen, avsnitt 3.4).  

En anmälan att ta mark ur jordbruksproduktion innebär samti-
digt att samrådsplikten enligt 12 kap. 6 § miljöbalken uppfylls.50 
Länsstyrelsen kan därmed förelägga om försiktighetsmått eller, om 
det behövs, meddela förbud mot åtgärden. Sådana krav kan ställas 
utan intrångsersättning till markägaren eftersom åtgärden alltid ska 
ses som ändrad markanvändning (övergång till annat näringsfång). 
Genom obligatoriska uppgifter i anmälan får länsstyrelsen informa-
tion om bl.a. ”avsedd markanvändning”, ”trädslag som brukaren 
avser att använda vid eventuell skogsodling” och ”av anmälaren 
kända naturvärden, fornlämningar eller andra kulturvärden”. Vidare 
innebär kopplingen till samrådsregeln att anmälan ”skall” innehålla 
en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken ”i den 
utsträckning som det behövs i det enskilda fallet”.51 

Vi bedömer att den rättsliga kontrollen är tillräcklig när det gäller 
intensivodling på åkermark. När det gäller betesmark (liksom 
ängsmark) är skyddet delvis starkt, genom det principiella förbudet 
mot nyodling (se ovan). Däremot krävs inte att markägaren aktivt 
upprätthåller natur- och kulturmiljövärden. Marken kommer därför 
normalt att beskogas naturligt och övergår till ”skogsmark” enligt 2 
§ skogsvårdslagen: ”mark inom ett sammanhängande område där 
träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kron-
slutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå den-
na höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder”. 
Övergången till skogsmark sker alltså redan när marken har nämn-
da ”förutsättningar”, en faktisk beskogning krävs inte.  

Naturvårdsavtal kan vara ett sätt att undvika beskogning, men 
avtal bygger på frivillighet. Lagstiftningen kan också ändras, t.ex. 
med en tidsgräns innan betesmark ska anses som skogsmark (trots 
förutsättningarna i nuvarande 2 § skogsvårdslagen). En rimlig ut-
gångspunkt för en sådan gräns kan vara att betesmarken ska kunna 
återskapas relativt enkelt. Frågan är dock komplex och behöver 
utredas särskilt (bl.a. bör begreppet ”betesmark” definieras). Frågan 
rör inte specifikt intensivodling av skog.  

Sammanfattningsvis förslås inga författningsändringar nu när 
det gäller situationen att jordbruksmark tas i anspråk för intensiv-
 
50 6 § andra stycket förordningen om täkter och anmälan för samråd. 
51 Se närmare 8 § förordningen om täkter och anmälan för samråd och 3 § Statens 
jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket. 
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odling av skog som inte utgör jordbruksproduktion. Frågan om 
förstärkt skydd för betesmarkerna är angelägen. 

3.6 Ianspråktagande av skogsmark för intensivodling 
av skog 

3.6.1 Utgångspunkter för förslagen till författningsändring-
ar 

Vi har övervägt författningsändringar när det gäller tre åtgärder i 
samband med intensivodling av skog: användning av vissa utländs-
ka trädarter, användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial 
(klonskogsbruk) och kvävegödsling som är mer omfattande än den 
”konventionella” gödsling som nu definieras i de allmänna råden 
till 30 § skogsvårdslagen. Förslagen bygger på: 

 att myndighet i förväg kontrollerar varje enskild åtgärd kan 
tillåta sådana endast på skogsmark som ”saknar beaktan-
svärd betydelse med hänsyn till biologisk mångfald och 
andra naturvärden, kulturmiljövärden, det rörliga friluftsli-
vet, renskötseln och andra motstående intressen”, 

 att det vid avgörandet finns kunskap om skogsmarkens vär-
den från dessa aspekter, samt 

 att åtgärden ses som ändrad markanvändning (se avsnitt 
3.3). 

Inledningsvis framhölls att uttrycket ”låga värden” måste preciseras 
innan man lättar på restriktionerna (avsnitt 3.1). En närliggande 
fråga gäller beslutsunderlaget inför en bedömning i varje enskilt 
fall. Myndigheten måste ha sådan information att den kan bedöma 
markens och åtgärdens inverkan på motstående intressen. Det 
handlar bl.a. om förekomsten av vissa arter och biotoper, sprid-
ningsvägar och omgivningens beskaffenhet. En möjlighet är att 
kräva upprättande av en MKB med tillhörande samråd enligt 6 kap. 
miljöbalken,52 en lösning som skulle bli tidskrävande för skogsbru-
karen53 och som inte rimmar med den nuvarande politiken att dra 

 
52 Eftersom bedömningen avser individuella fall är det otillräckligt med en miljöanalys 
enligt 32 § skogsvårdslagen. 
53 Förfarandet är mer utvecklat och tidskrävande om en verksamhet eller åtgärd i ett 
enskilt fall befaras få ”betydande miljöpåverkan”. 
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ner på antalet MKB-pliktiga verksamheter. Ett alternativ är att 
Skogsstyrelsen i samråd med främst markägare inventerar skogsbe-
stånd som är aktuella för intensivodling eller att inventeringar sker i 
förväg av större områden. Våra förslag nedan bygger på att Skogs-
styrelsen utarbetar en ordning för att inhämta kunskap om marker-
nas naturvärden. Däremot bör utredningsskyldigheten i princip 
ligga på sökanden, som är den som utföra något som annars är otil-
låtet enligt huvudregeln. Om sökanden inte visat att marken ”saknar 
beaktansvärd betydelse med hänsyn till biologisk mångfald och 
andra naturvärden, kulturmiljövärden, det rörliga friluftslivet, ren-
skötseln och andra motstående intressen” ska tillstånd inte ges. 

Utredningen har övervägt olika tekniker för att reglera intensiv-
odling av skog på skogsmark. En möjlighet kunde vara att i skogs-
vårdslagstiftningen införa en särskild reglering för ”intensivodling” 
som då bör definieras. Man skulle då tydligare se åtgärderna som 
något som är skilt från ”traditionell”, tillåten virkesproduktion. 
Detta skulle dock leda till att en viss åtgärd (användning av ut-
ländska trädslag, användning av vegetativt förökat skogsodlingsma-
terial respektive skogsgödsling) regleras på två olika platser i lag-
stiftningen, dels där åtgärden nu regleras och dels i en ny, särskild 
regel för just intensivodling. Uppdelningen skapar troligen oklarhet 
för enskilda vid rättstillämpningen. Vi har i stället valt att föreslå 
ändringar direkt i den gällande regleringen av de aktuella åtgärder-
na, där vi lägger till specialfallet att åtgärden efter tillstånd får ske 
utan dagens restriktioner. 

Utformningen av förhandskontroll är en annan lagteknisk fråga. 
Ett alternativ är att införa en regel om generell tillståndsplikt för 
viss åtgärd i skogsvårdslagstiftningen. Vi har som sagt valt det al-
ternativet. Ett annat, mindre ingripande alternativ är att införa an-
mälningsplikt för åtgärden enligt skogsvårdslagstiftningen och att 
anmälan samtidigt medför att samrådsplikten enligt 12 kap. 6 § mil-
jöbalken uppfylls. Samrådsregeln ger då möjlighet att förelägga om 
försiktighetsmått och, om det behövs, förbjuda en åtgärd. Regeln är 
dock fakultativ (”får”) och är därför inte tillräcklig för att säkert 
styra undan åtgärder från marker som har ”beaktansvärd betydelse 
med hänsyn till biologisk mångfald och andra naturvärden, kultur-
miljövärden, det rörliga friluftslivet, renskötseln och andra motstå-
ende intressen”. Vid tillämpningen av samrådsregeln ”skall” en 
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MKB i princip krävas i det enskilda fallet,54 något som vi vill undvi-
ka.  

När det gäller användning av utländska trädslag pågår (augusti 
2009) en utredning inom Skogsstyrelsen. Eftersom samma regler 
berörs avstår vi från att ge förslag till ny lagtext. Vi har inte heller 
något uttryckligt lagförslag när det gäller skogsgödsling, även här 
behövs en närmare översyn av gällande regelkonstruktion. I båda 
fallen anger vi vad som bör gälla i huvudsak, med koppling till in-
tensivodlingsfallet. 

3.6.2 Användning av utländska trädslag 

Enligt 9 § skogsvårdsförordningen får utländska trädarter endast ”i 
undantagsfall” användas som skogsodlingsmaterial.55 Ordalydelsen i 
lagtexten innebär omvänt att det som huvudregel är otillåtet att 
använda utländska trädslag. Trots huvudregeln är det enligt Skogs-
styrelsens föreskrifter (1993:2) till 7 § skogsvårdslagen generellt 
tillåtet att odla contorta i vissa delar landet.56 Däremot gäller det 
implicita förbudet som huvudregel för odling av contorta inom 
övriga delar av landet, liksom för användning av t.ex. sitkagran nå-
gonstans i landet. Det finns inte någon regel om ersättning till den 
som inte får använda främmade trädslag enligt gällande föreskrifter. 

Restriktionen i 9 § skogsvårdsförordningen och anknytande fö-
reskrifter måste lindras om det ska bli tillåtet att odla contorta i 
andra områden än där arten idag får odlas, liksom att i landet an-
vända annat utländskt trädslag (t.ex. sitkagran) annat än ”i undan-
tagsfall”. 

Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter (1993:2) till 7 § skogsvårdsla-
gen ska skogsmarkens ägare i förväg till Skogsstyrelsen anmäla när 
han eller hon avser att använda skogsodlingsmaterial av utländska 
trädarter på en areal om minst 0,5 hektar. Anmälningsplikten inne-
bär att det finns en förhandskontroll redan idag. Denna bör kom-
pletteras med regler som klargör: 

 att vissa i författningstext angivna utländska trädslag (t.ex. 
sitkagran och contorta), efter tillstånd av Skogsstyrelsen, får 

 
54 8 § förordningen om täkter och anmälan för samråd. 
55 Inom den fjällnära skogen gäller totalförbud mot användning av utländska trädarter 
(9 § andra stycket skogsvårdsförordningen). 
56 Det kan ifrågasättas om det är förenligt med huvudregeln i 9 § skogsvårdsförordning-
en att tillåta contorta generellt inom delar av landet. 
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användas i hela landet på sådan skogsmark som ”saknar be-
aktansvärd betydelse med hänsyn till biologisk mångfald och 
andra naturvärden, kulturmiljövärden, det rörliga friluftsli-
vet, renskötseln och andra motstående intressen”, 

 att Skogsstyrelsen ”i undantagsfall” (som idag) får tillåta an-
vändning av utländska trädslag, utan att vara direkt bunden 
av förutsättningarna för tillstånd i punkten ovan. 

Sammanfattningsvis innebär konstruktionen att det är möjligt att 
odla contorta på de marker där arten idag får odlas enligt Skogssty-
relsens föreskrifter (1993:2) till 7 § skogsvårdslagen, efter anmälan. 
Användning av contorta i annan del av landet eller användning av 
visst annat utländskt trädslag någonstans kräver tillstånd av Skogs-
styrelsen, som kan meddela sådant bara om det visats att området 
saknar beaktansvärd betydelse med hänsyn till motstående intres-
sen. Om ansökan avslås utgår ingen ersättning till markägaren (det 
finns inte heller någon ersättningsregel enligt gällande rätt), något 
som bör tydliggöras i förarbeten.  

Därutöver får myndigheten tillåta användning av olika slags ut-
ländska trädslag på skogsmark, även sådan med högre värden, men 
bara i ”undantagsfall” (detta följer av gällande rätt).57 En bättre lag-
teknisk lösning kan kanske vara att bedömningar av enskilda fall 
samlas i samma regel som i huvudsak innebär att Skogsstyrelsen får 
ge tillstånd till användning av vissa, i regeln angivna, utländska 
trädslag på marker som visats sakna beaktansvärd betydelse med 
hänsyn till motstående intressen och annars ”i undantagsfall”.58 

3.6.3 Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmateri-
al (klonskogsbruk) 

Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial är en åtgärd 
som kan aktualiseras i samband med intensivodling.  Skogs-
vårdslagstiftningen tillåter redan idag sådant så kallat ”klonskogs-
bruk”, men bara på viss del av brukningsenheten. Arealbegräns-

 
57 Något behov av ersättningsregel förefaller inte behövas heller i denna situation, såvi-
da det skulle bli aktuellt att hindra en odling av contorta i ett område där odlingen idag 
tillåts generellt. 
58 Förslaget innebär dock att åtgärder som idag är anmälningspliktiga i stället blir till-
ståndspliktiga. 
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ningen regleras i Skogsstyrelsens föreskrifter (1993:2) till 7 § skogs-
vårdslagen: 

”Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial inom en 
brukningsenhet får inte, med det undantag som anges i 2 st, ske i så-
dan utsträckning att den areal som föryngrats med sådant material 
uppgår till mer än fem procent av arealen produktiv skogsmark.  

Även om den begränsning som angetts i 1 st skulle överskridas får 
alltid inom en brukningsenhet vegetativt förökat skogsodlingsmaterial 
användas på en areal uppgående till högst 20 hektar”. 

Den rättsliga arealbegränsningen bör innebära att klonskogsbruk 
utöver denna gräns inte ska ses som normal och naturlig rationali-
sering inom skogsbruket. Sådan odling ska alltså inte ses som laglig 
pågående markanvändning utifrån dagens regelverk. 

Om klonskogsbruk ska få förekomma utan arealbegränsning på 
marker som ”saknar beaktansvärd betydelse med hänsyn till biolo-
gisk mångfald och andra naturvärden, kulturmiljövärden, det rörliga 
friluftslivet, renskötseln och andra motstående intressen”, så måste 
Skogsstyrelsens föreskrifter till 7 § ändras. Föreskrifterna kräver 
idag att plantering av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial om-
fattande minst 0,5 hektar skall anmälas till Skogsstyrelsen minst sex 
veckor innan planteringen påbörjas. Det finns alltså en förhands-
kontroll redan idag, som kan kompletteras med följande regler: 

 
Skogsstyrelsens föreskrifter 1993:2 till 7 § skogsvårdslagen (nytt 

femte stycke till regeln ovan) 

Utan hinder av vad som ovan föreskrivs om arealbegränsning får, efter tillstånd av 
Skogsstyrelsen, vegetativt förökat skogsodlingsmaterial användas på skogsmark 
som visats sakna beaktansvärd betydelse med hänsyn till biologisk mångfald och 
andra naturvärden, kulturmiljövärden, det rörliga friluftslivet, renskötseln och 
andra motstående intressen.  

I sak innebär den rättsliga konstruktionen att klonskogsbruk är till-
låtet som idag förutsatt att det sker inom arealbegränsningen. Det 
blir möjligt att efter tillståndsprövning överskrida denna gräns, men 
bara på marker saknar beaktansvärd betydelse med hänsyn till mot-
stående intressen. Skogsstyrelsen ska avslå ansökan om det inte 
visats att marken saknar sådan betydelse. Ersättning utgår i så fall 
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inte eftersom den tillståndspliktiga åtgärden ska ses som ändrad 
markanvändning, något som bör tydliggöras i förarbeten. 

3.6.4 Kvävegödsling 

Gällande krav enligt skogsvårdslagen och miljöbalken 

Skogsstyrelsens föreskrifter (1993:2) till 30 § skogsvårdslagen, krä-
ver att gödsling med kvävegödselmedel m.m. på skogsmark ska ske 
så att ”skador på miljön undviks eller begränsas”. Detta är det enda 
författningsreglerade kravet i skogsvårdslagstiftningen som avser 
gödsling. I de allmänna råden till Skogsstyrelsens föreskrifter 
(2007:3) ges vägledande riktlinjer för kvävegödsling. Vissa markslag 
bör inte gödslas alls.  I övrigt varierar vägledningen för olika delar 
av landet. De allmänna råden, som alltså inte är juridiskt bindande, 
definierar konventionell kvävegödsling: 

”Med konventionell användning av kvävegödselmedel avses att:  
- det gödslade beståndet utgörs av gallringsskog, äldre skog (ännu inte 
slutavverkningsmogen) eller slutavverkningsmogen skog,  
- maximalt 200 kg kväve per hektar tillförs vid ett och samma tillfälle,  
- det skall gå minst 8 år innan en eventuell omgödsling sker.” 

Miljöbalken gäller vid sidan av skogsvårdslagstiftningens regler och 
allmänna råd. De allmänna hänsynsreglerna i balken kan i ett enskilt 
fall innebära mer långtgående restriktioner för gödsling än vad som 
följer av skogsvårdslagstiftningen. Kommunala nämnder får ingripa 
som tillsynsmyndighet eftersom gödsling är ”miljöfarlig verksam-
het” enligt balken. 

Det finns också flera andra restriktioner som kan följa av miljö-
balken. I ett framtidsperspektiv ska främst framhållas det arbete 
som pågår med anledning av det EG-rättsliga ramdirektivet för 
vatten.59 Åtgärdsprogram ska upprättas för olika vattendistrikt 
(kopplade till avrinningsområdet) med kvalitetsgränser för bl.a. 
kvävehalt i vatten.  

Förslag vad gäller skogsvårdslagstiftningen 
Skogsstyrelsens föreskrifter 1993:2 till 30 § skogsvårdslagen kräver 
som sagt att skogsgödsling ska ske så att ”skador på miljön undviks 

 
59 Ovan avsnitt 2.2.4.4. 

56 
 



Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog 

eller begränsas”. Denna vagt utformade regel är formellt rättsligt 
bindande. Det är däremot inte Skogsstyrelsens allmänna råd i direkt 
anslutning till föreskriften. Ett alternativ är att de allmänna råden 
kompletteras med en särskild vägledning för kvävegödsling på 
marker med saknar beaktansvärd betydelse med hänsyn till motstå-
ende intressen. Ett annat alternativ är att det som anges i de all-
männa råden (helst efter allmän översyn och revidering) lyfts upp 
till författningsnivå och därmed blir rättsligt bindande. Regleringen 
blir då mer rättssäker. Vi förordar det senare alternativet.  

Lagtekniskt bygger förslaget på en koppling till ”konventionell 
kvävegödsling”, som blir den rättsliga utgångspunkten. Man kan 
tänka sig följande regelkonstruktion i huvudsak.  

 Konventionell kvävegödsling av skogsmark får ske om ska-
dor på miljön undviks eller begränsas. Skogsstyrelsen ska i 
föreskrifter meddela bestämmelser om konventionell kväve-
gödsling i syfte att motverka skador på miljön. 

 Med konventionell användning avses att 
- det gödslade beståndet utgörs av gallringsskog, äldre skog 
(ännu inte avverkningsmogen) eller slutavverkningsmogen 
skog, 
- maximalt 200 kg kväve per hektar tillförs vid och samma 
tillfälle, 
- det skall gå minst 8 år innan en eventuell omgödsling sker. 

 Kvävegödsling som är mer omfattande än den konventio-
nella får ske efter tillstånd av Skogsstyrelsen i sådant område 
som visats ”sakna beaktansvärd betydelse med hänsyn till 
biologisk mångfald och andra naturvärden, kulturmiljövär-
den, det rörliga friluftslivet, renskötseln, mark- och vatten-
kvalitet och andra motstående intressen”.  

Sammantaget innebär regleringen att det liksom idag är möjligt att 
gödsla konventionellt inom vissa ramar, som nu blir rättsligt bin-
dande. Det krävs tillstånd för gödsling som är mer omfattande än 
den konventionella. Skogsstyrelsen ska avslå ansökan om det inte 
visats att marken saknar beaktansvärd betydelse med hänsyn till 
motstående intressen, där mark- och vattenkvalitet även i omgiv-
ningen ska beaktas. Ersättning utgår inte till markägaren om ansö-
kan avslås.  
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Förslaget är ”med skohorn” utformat utifrån nu gällande regler 
och allmänna råd, som har klara brister i tydlighet. Det får t.ex. an-
ses tveksamt om kvävegödsling alltid bör vara tillåten så snart ska-
dor på miljön ”begränsas” (så är föreskrifterna utformade). En all-
män översyn av regleringen är angelägen, men en sådan ligger 
utanför MINT:s uppdrag. 

Förslag vad gäller miljöbalken 
Krav på skogsgödsling kan som sagt aktualiseras även enligt miljö-
balken, bl.a. om de allmänna hänsynsreglerna överträds. En viktig 
uppgift enligt miljöbalken är att motverka hög kvävebelastning på 
vissa vattenområden. Miljökvalitetsnormer med gränsvärden för 
kvävehalt i vatten bör antas i samband med genomförandet av 
ramdirektivet för vatten i olika vattendistrikt. För att normerna ska 
få genomslag mot enskilda, t.ex. den som avser att skogsgödsla 
(oavsett om det är fråga om intensivodling eller inte), kan tillstånd 
krävas för all skogsgödsling i regioner där miljökvalitetsnormer 
antas. Tillstånd meddelas inte om normen kan överskridas.60 

3.6.5 Hänsynskraven vid intensivodling av skog 

Med stöd av 30 § skogsvårdslagen och 30 § skogsvårdsförordning-
en har Skogsstyrelsens meddelat krav på hänsyn till naturvårdens 
och kulturmiljövårdens intressen i föreskrifter (1993:2). Kraven får 
inte vara så långtgående att pågående markanvändning inom berörd 
del av fastighet avsevärt försvåras.61 Det handlar, utöver vad som 
ovan sagts om att motverka skador på mark från skogsgödsling 
m.m., om trädslagsblandning (inslag av lövträd vid barrskogsod-
ling), att undvika eller begränsa skador på hänsynskrävande bioto-
per och kulturmiljöer och på rödlistade arter. Vidare finns krav på 
att ha skyddszoner mot vatten och vissa natur- och kulturmiljöer, 
att spara enstaka träd eller trädsamlingar m.m., att begränsa hyggen 
och att undvika eller begränsa skador när skogsbilvägar byggs.62 

 
60 Jfr 16 kap. 5 § miljöbalken. 
61 Skogsstyrelsens föreskrifter (1993:2) till 30 § skogsvårdslagen. Uttrycket ”inom be-
rörd del av fastighet” finns inte angivet i författning men i de allmänna råden till 30 § 
skogsvårdslagen. Det är logiskt med denna begränsning mot bakgrund av den grund-
läggande regeln i 2 kap. 18 § regeringsformen och de sammanhängande ersättningsreg-
lerna i 31 kap. 4 § miljöbalken. 
62 31 § skogsvårdslagen har särskilda krav på anpassning till rennäringen. Vi utgår från 
att denna regel inte ska ändras. 

58 
 



Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog 

Inom ett annat delprojekt i MINT diskuteras om det är me-
ningsfullt med naturvårdshänsyn i samband med intensivodling av 
skog (som skulle överskrida skogsvårdslagstiftningens nuvarande 
begränsningar), förutom att ha skyddszoner och att spara träd, 
trädsamlingar m.m. i utkanten av odlingen (Gustavsson m.fl. 2009). 
I så fall finns det skäl att ändra i reglerna om naturvårdshänsyn. 
Den exakta formuleringen bör då övervägas närmare vidare av 
Skogsstyrelsen i samråd med Naturvårdsverket. 

30 § skogsvårdsförordningen (nytt tredje stycke) 

Om tillstånd har meddelats till användning av utländskt trädslag enligt * §, an-
vändning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial enligt * § eller kvävegödsling 
som inte är konventionell enligt * §, får hänsynen enligt 30 § skogsvårdslagen be-
gränsas på sätt som närmare meddelas i föreskrifter av Skogsstyrelsen. 

Om däremot uppfattningen råder att naturvårdshänsyn bör vidtas 
som vanligt och att det inte finns anledning att specialreglera just 
de här aktuella åtgärderna, finns det förstås inget skäl att ändra i 
reglerna. 

En anknytande fråga är den om kompenserande naturvårdshän-
syn på annan skogsmark. Om (hypotetiskt) lägre hänsyn ska krävas 
på den mark där åtgärden sker (se ovan), så är det ett argument för 
kompensationshänsyn på annan skogsmark. Funktionaliteten skulle 
anses bli lägre utifrån biodiversitetsperspektivet, trots att markens 
värde redan i utgångsläget är lågt. 

Om argumenten ovan inte håller kan frågan om kompensa-
tionshänsyn lämnas. Om de däremot anses hållbara bör frågan ut-
redas. En viktig utgångspunkt är i så fall skogsvårdslagens mål (1 §): 
Marken ska skötas så att den ”uthålligt ger en god avkastning sam-
tidigt som den biologiska mångfalden behålls” (1 §). Målet att be-
hålla biologisk mångfald, som är likställt avkastningsmålet, ska 
kopplas samman med EU:s politiskt antagna mål att förlusten av 
biologisk mångfald ska stoppas från 2010 och framåt, med andra 
åtaganden som Sverige har när det gäller bevarande av biologisk 
mångfald och med riksdagens miljömål.63 Man kan anta att förlus-
ten av biodiversitet blir större ju mer intensivodling som sker, i 
landet eller i en region och att motsvarande sätt konflikten ökar 
med främst EU:s mål att hejda förlusten av biologisk mångfald från 
2010.  
 
63 Ovan avsnitt 3.1. 
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Kan förlusten kompenseras genom ökad hänsyn till biologisk 
mångfald på annan mark? Någon regel om kompensation för ute-
blivna naturvårdshänsyn finns inte i skogsvårdslagen. Däremot 
finns sådana regler i miljöbalken (7 kap. 7 §, 7 kap. 29 § och 16 kap. 
9 §), t.ex. i samband med dispens från föreskrifter inom ett områ-
desskydd.64 Flera faktorer får betydelse om en liknande kompensa-
tionsregel skulle införas i skogsvårdslagen. 

 Kompensationen måste vara obligatorisk om den biologiska 
mångfalden ska behållas (jfr 7 kap. 7 § respektive 29 § mil-
jöbalken där kompensation är en nödvändig förutsättning 
för tillstånd). 

 Om kompensationen förutses ske på samma markägares 
fastighet (eller fastigheter) kommer den inte att kunna 
genomföras om där saknas ytterligare skogsmark. Ett annat 
problem i sammanhanget är de långa omloppstiderna. Det 
kan dröja lång tid innan det är aktuellt att vidta hänsyn inom 
ett annat skogsområde. Till detta kommer ökad administra-
tion för Skogsstyrelsen som ska pröva kompensationen. 

 Om hänsynsåtgärder förutsätts kunna vidtas även på annans 
skogsfastighet utvidgas möjligheterna att kompensera inom 
ett lämpligt område vid ungefär samma tidpunkt. Även i 
detta fall blir det ökad administration för Skogsstyrelsen. 
Det kan bli krångligt även för markägaren om det innebär 
att avtal ska ingås. 

Ett alternativ som inte leder till de svårigheter som skisseras ovan 
är att kompensationen sker i form av en hänsynsavgift som betalas 
till en fond för skoglig naturvård. Fonden kan sedan användas för 
naturvårdshänsyn så snart det behövs för att i samband med t.ex. 
avverkning på någon skogsfastighet i regionen vidta mer långtgå-
ende hänsyn till den biologiska mångfalden än vad som är lagligen 
möjligt enligt 30 § skogsvårdslagen. Förebilder för den här typen av 
fonder finns internationellt, bl.a. i Australien (Fromond m.fl. 2009). 
Vi förordar ett sådant system framför en kompensationsregel. Frå-

 
64 Ett slags kompensationskrav finns även i situationen där någon söker tillstånd till en 
förorenande verksamhet och det finns en miljökvalitetsnorm som kan överskridas. Om 
sökanden kan uppnå minskning av samma slags förorening vid annan verksamhet (t.ex. 
genom avtal med den verksamhetsutövaren)får, under vissa förutsättningar, tillstånd 
meddelas trots att normen överträds (16 kap. 5 § miljöbalken). 
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gan om hänsynsavgift bör utredas närmare ifall frågan om kompen-
sationsåtgärder anses relevant. 

3.6.6 Omföring av skogsmark till jordbruksmark i samband 
med intensivodling 

Ett särskilt fall är att någon på skogsmark vill påbörja en odling 
som anses utgöra jordbruksproduktion enligt 12 kap. miljöbalken 
(t.ex. en salixodling). Skogsmark omförs då till jordbruksmark. 
Skogsvårdslagen hindrar inte heller att skogsmark används för an-
nat ändamål (3 §). Dock är det först när skogsmarken ”i väsentlig 
utsträckning används för jordbruksändamål” som den upphör att 
vara skogsmark (2 a §). Området är därför fortfarande skogsmark 
när arbetena inleds. 

Om omföringen ”kan komma att väsentligt ändra naturmiljön” 
krävs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  
Myndigheten kan förelägga om skadeförebyggande åtgärder och, 
om det inte räcker, förbjuda den nya markanvändningen. En sådan 
omläggning utgör ändrad markanvändning och krav kan därför 
ställas utan ersättningsrätt för markägaren.  

3.7 Införandeplan (rättsliga frågor)  
MINT-utredningens förslag behöver kompletteras i flera avseen-
den. 

1. Vi har föreslagit en ny formulering, i stället för ”låga natur-
värden”, nämligen uttrycket ”saknar beaktansvärd betydelse 
med hänsyn till biologisk mångfald och andra naturvärden, 
kulturmiljövärden, det rörliga friluftslivet, renskötseln och 
andra motstående intressen”. Även denna formulering är 
för allmänt hållen och bör preciseras för att urvalet av om-
råden ska fungera. Skogsekologisk expertis bör medverka i 
arbetet med att skapa en mer precis definition (3.1). 

2. Regeringen bör ta ställning till de alternativa förslagen om 
reglering av näringstillhörighet enligt 12 kap. miljöbalken. 
Om alternativ 1 eller 2 väljs bör det framgå att uttag i form 
av återkommande gallring (blädning) av traditionell virkes-
skog inte ska utgöra jordbruksproduktion (3.4.3). 
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3. Jordbruksverket bör i samråd med Naturvårdsverket under-
söka om Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:119) om 
hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket behöver 
ändras för att motverka negativ påverkan från intensivod-
lingar (3.5.1). 

4. Skogsstyrelsen bör utarbeta en ordning för inhämtande av 
kunskap om skogsmarkens värden inför en tillståndspröv-
ning av en åtgärd som ingår i intensivodling (3.6.1). 

5. Vårt förslag när det gäller användning av utländska trädslag 
bör samordnas med den pågående utredning som behandlar 
frågan (3.6.2). 

6. Ett förslag till lagtext behöver utvecklas när det gäller tillå-
telse att öka användning av vegetativt förökat skogsod-
lingsmaterial (3.6.3).  

7. Skogsstyrelsen bör klargöra vad som ska anses som ”kon-
ventionell gödsling” och utarbeta en regelkonstruktion (eller 
förslag till sådan) i skogsvårdslagstiftningen som bygger på 
de huvudpunkter som redovisats i denna rapport (3.6.4). En 
allmän översyn av skogsvårdslagstiftningens regler om göds-
ling är angelägen. 

8. Frågan om avgift i samband med lägre krav på naturvårds-
hänsyn bör utredas närmare, om det skulle vara aktuellt att 
sänka kraven på sådan hänsyn i samband med intensivod-
ling (3.6.5). 

9. Frågan om att eventuellt justera i reglerna om lägsta avverk-
ningsålder för intensivodling bör övervägas närmare, 
primärt inom Skogsstyrelsen. 

10. Myndigheters föreskrifter och allmänna råd bör även i öv-
rigt ses över för att vid behov förtydliga eller komplettera de 
här föreslagna ändringarna. Det gäller bl.a. frågan vilka vill-
kor som kan behöva kopplas till tillstånd enligt skogs-
vårdslagstiftningen, vad gäller arealbegränsning, rapporte-
ringskrav m.m. 

62 
 



Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog 

3.8 Övriga frågor 

3.8.1 Frågor om beslutspåverkan 

Frågor om beslutspåverkan har inte utretts i denna rapport. Det 
handlar om olika former av medverkan inför ett beslut för myndig-
heter, enskilda och organisationer. Det är också frågor om rätten 
att överklaga beslut till högre instans. Goda möjligheter att påverka 
beslut kan fördröja enskilda projekt. Mot detta står, förutom de-
mokratiska insynsintressen, att beslutspåverkan genom olika intres-
senter ökar förutsättningarna för ett bra beslutsunderlag, inte minst 
inför bedömningen av om ett markområde ”saknar beaktansvärd 
betydelse med hänsyn till biologisk mångfald och andra naturvär-
den, kulturmiljövärden, det rörliga friluftslivet, renskötseln och 
andra motstående intressen”. Frågan om beslutspåverkan bör utre-
das vidare och en jämförelse göras med vad som gäller enligt mil-
jöbalken (bl.a. miljöorganisationers talerätt), frågan rör dock inte 
enbart beslut om intensivodling. 

3.8.2 Miljöplanering på landskapsnivå 

Diskussionen om intensivodling i tidigare avsnitt har i huvudsak 
rört beståndsnivån och den närmaste omgivningen. Det är redan på 
denna nivå komplicerat att bedöma om ett markområde har ”lågt 
värde” med hänsyn till biologisk mångfald och andra intressen. 
Ännu svårare är det att bedöma effekterna på landskapets ekosys-
tem. En fragmentering på denna nivå kan mer eller mindre föränd-
ra förutsättningarna för olika arter. 

Komplexiteten på landskapsnivå kan bedömas genom ett system 
med miljöplanering, där inventering av ekosystem och rättsliga ra-
mar fastställs på övergripande geografisk nivå och där åtgärdspro-
gram omprövas kontinuerligt (adaptiv planering). En viktig fördel 
med ett sådant system är att det blir enklare att hantera enskilda 
fall. En övergripande inventering kan t.ex. innebära att det inte be-
höver upprättas någon miljökonsekvensbeskrivning i samband med 
intensivodling.  

Det finns ingen miljöplanering av detta slag i Sverige idag. Över-
siktsplanering enligt plan- och bygglagen är inte en sådan. Planerna 
handlar i hög grad om den framtida bebyggelsen i kommunen. 
Översiktsplaner följer den administrativa kommungränsen och inte 
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det naturliga landskapet. Översiktsplaner är inte rättsligt bindande 
och i praktiken finns stora variationer mellan kommunerna när det 
gäller innehåll och aktualitet i planerna. 

Däremot finns andra rättsliga förebilder. Resource Management 
Act i Nya Zeeland innehåller ett lagtekniskt väl utvecklat system för 
miljöplanering, som dock ännu inte fungerat i praktiken (Carlman 
2008). Ramdirektivet för vatten har också ett sådant system, som är 
under utvecklande i Sverige och EU, men som alltså inte omfattar 
annat vattenfrågor. 

I ett framtidsperspektiv bör övervägas svensk lagstiftning för 
miljöplanering på landskapsnivå, bl.a. hänsyn till den nya land-
skapskonventionen (som ännu inte har ratificerats av Sverige).65 
Frågan om landskapsplanering handlar dock om mycket mer än 
intensivodling av skog. Frågan bör utredas vidare i annat samman-
hang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Ovan avsnitt 2.1.5. 
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