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Abstract 
According to the latest evaluation, it will not be possible to meet the 
Swedish Environmental Objectives Sustainable Forests or A Rich Diversity of 
Plant and Animal Life with current or planned instruments. Today’s failure 
to reach these targets is partly due to the lack of sufficient environmental 
considerations in felling and of landscape strategies in forest manage-
ment. The current Swedish forest management is not sustainable in a 
long-term and therefore not in compliance with national, EU and inter-
national legal objectives and commitments.  

In this report, we suggest how the current legislation can be amended 
and enforced to implement environmental goals and EU law. Some of 
the proposals address the lack of planning in forest management and 
access to justice. Others concern the importance of differentiated man-
agement practices, but also an increase of the standing volume and the 
amount of older forest. With our proposals, we believe that the forest 
will fulfill not only production targets, but also goals on climate change, 
biodiversity preservation and recreation. The focus of the report is also 
to make proposals on how EU-requirements on species protection can 
be implemented in Swedish forestry.   
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1 Utgångspunkter 
 
1.1 Inledning och syfte 
Hur skogen sköts och förvaltas är något som berör oss alla, såväl 
nuvarande som kommande generationer. De skogliga ekosystemen 
levererar varor och tjänster som är omistliga för samhället. Skogen 
är inte bara primärproducent av timmer och annan förnyelsebar 
råvara utan fungerar även som klimatreglerare, både globalt som 
lokalt, genom förmågan att binda kol. Därtill har skogen en avgö-
rande betydelse för återcirkulationen av näringsämnen och för hyd-
rologin i landskapet. 

Vid sidan av dessa grundläggande bastjänster fungerar skogen 
även som livsmiljö för en mångfald av arter och representerar vik-
tiga sociala och kulturella värden. Många av dessa värden riskerar 
idag att gå förlorade till följd av att skogen inte brukas hållbart. Bil-
den försvåras av att anspråken på skogen fortsätter att öka. Indu-
strin kräver mer råvara, användningen av biobränsle ökar samtidigt 
som skogen som kolsänka blir allt mer intressant. Det senare gäller 
även folkhälsan. I takt med att städer växer ökar trycket på tillgång 
till tätortsnära skogar för att tillgodose behovet av friluftsliv och 
rekreation. Att skogar med hög biologisk mångfald under lång tid 
har avverkats och fragmenterats,1 ökar också naturvårdens anspråk 
på hur skogen bör förvaltas. 

Att skogen representerar en sådan mångfald av intressen skapar 
stundtals problem när konkurrerande mål synes oförenliga. I såd-
ana situationer är det särskilt påkallat med tydliga och väl avvägda 
styrmedel. Idag bedöms skogsbruket inte som långsiktigt hållbart. 
Flera av de svenska miljökvalitetsmålen med koppling till skog be-
döms inte som möjliga att nå med idag beslutade eller planerade 
styrmedel.2 Syftet med föreliggande rapport är att presentera för-
slag till förstärkningar av nuvarande regelverk för att bidra till ökad 
måluppfyllelse i skogen. I rapporten beskrivs vilka utmaningar och 
problem som beslutsfattare behöver ta sig an samt vissa förslag till 
lösningar. Ambitionen är att förslagen ska genomsyra den vidare 

1 Larsson (red.) 2011.  
2 Naturvårdsverket 2012b.  
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utformningen och tillämpningen av framtidens skogspolitik, men 
även kunna konkretiseras i det dagliga arbetet på myndighetsnivå 
och inom övriga skogssektorn. Utgångspunkten har varit att samt-
liga åtaganden under den internationella rätten (t.ex. CBD, Bern-
konventionen och Århuskonventionen) och EU-rätten ska respekt-
eras och uppnås, men även att de svenska miljökvalitetsmålen ska 
nås. Rapporten ska ses som ett bidrag till en politik för långsiktigt 
hållbar förvaltning av skogens naturresurser och ekosystemtjänster. 
 
1.2 Bakgrund 
Intresset och behovet av att upprätthålla ekosystemens förmåga att 
tillhandahålla så kallade ekosystemtjänster har under senare år tagit 
allt större plats i den skogs- och miljöpolitiska debatten.3 Ytterst 
byggs ekosystemen upp av arter. Ekosystemtjänsterna är beroende 
av att samspelet mellan dessa och den icke levande delen av miljön 
finns på plats för att de ska fungera. Bevarandet av biologisk mång-
fald i skogen har således en direkt koppling till merparten av de 
ekosystemtjänster som skogen tillhandahåller, även om vi i många 
fall saknar kunskap om de olika arternas exakta roll i systemet. 

Att biologisk mångfald ska bevaras utgör för Sveriges del ett 
åtagande under den internationella rätten. Inom ramen för kon-
ventionen om biologisk mångfald (CBD)4 har Sverige förbundit sig 
att stoppa förlusten av biologisk mångfald och som ett led i detta 
att till år 2020 skydda minst 17 % av land- och vattenområden lik-
som att halvera, och om möjligt helt stoppa, förlusten av habitat 
såsom skog.5 Till samma målår ska områden som används för 
skogsbruk förvaltas hållbart så att biologisk mångfald garanteras.6 
Även inom EU-samarbetet har Sverige förbundit sig att bevara 
biologisk mångfald genom att lojalt tillämpa och implementera 
EU:s rättsakter på området såsom ramvattendirektivet, fågel-
skyddsdirektivet och art- och habitatdirektivet.7 

3 För en mer fullödig översikt över ekosystemtjänster, se t.ex. Millennium Ecosystem 
Assessment 2005 och Naturvårdsverket 2012a, sid. 49 ff. 
4 SÖ 1993:77. 
5 Se mål 5 och 11 i Aichi Biodiversity Targets , COP 10 decision X/2. 
6 Se mål 7 i Aichi Biodiversity Targets, COP 10 decision X/2. 
7 Direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vat-
tenpolitikens område, direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter, respektive direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar. 
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När det gäller den skogliga mångfalden i Sverige är vi just nu i slut-
fasen av en landsomfattande och genomgripande förändring av 
vårt skogslandskap. Med början i bergsbruksepoken har minst en 
omgång kalhuggning rullat över det mesta av de svenska skogarna, i 
accelererande fart sedan början av 1950-talet.8 Idag finns endast 
begränsade områden kvar som har de grundläggande kvaliteter som 
hör till begreppet ”skog”. Få invånare har idag möjlighet att få upp-
leva en naturskog. Den är kort sagt en bristvara. Endast drygt 6 % 
av den produktiva skogen utanför reservaten är över 140 år. Sam-
hällets svar på denna gigantiska omformning av ett landskaps-
täckande ekosystem har varit sen och blygsam, trots ambitiöst for-
mulerade mål. I hela riket är idag endast ca 4 % av den produktiva 
skogsmarken formellt skyddad. Ser vi på området nedanför det 
fjällnära området (merparten av Sverige) är siffran knappt 2 %.9 

Forskare menar att ett kritiskt tröskelvärde beträffande tillgång 
på livsmiljöer ligger vid ungefär 20 %.10 När den ursprungliga livs-
miljön fragmenteras och hamnar under denna gräns ökar risken för 
utdöende av arter markant. Konsekvenserna av dagens skogsbruk 
kan vi se i form av statistik över rödlistade skogslevande arter och 
ett regionalt utdöende. Denna landskapsomfattande omvandling av 
våra ekosystem har lett till en situation som är kritisk för en stor del 
av skogen och de värden som människor förknippar med skog. 
 
1.3 Behovet av en ny skogspolitik  
Den nuvarande skogspolitiken har inte förmått att leva upp till 
fastställda politiska mål, vare sig nationella eller internationella.11 
Skogsbruket har under lång tid bedrivits på ett sätt som medfört en 
kris för den biologiska mångfalden med ett stort antal hotade djur- 
och växtarter som följd. Målen om att hejda förlusten av biologisk 
mångfald har inte nåtts. Istället fortsätter biodiversiteten att 
minska. Även skogens sociala och kulturhistoriska värden drabbas 
negativt. Skogsbruket är med andra ord inte långsiktigt hållbart. 

8 Larsson (red.) 2011.  
9 Skogsstatistisk årsbok 2013, s. 102 och Naturvårdsverket 2012b, s. 416.  
10 Se Appelqvist 2005.  
11 Se t.ex. Naturvårdsverket 2012b.  
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1.3.1 Brister i genomförandet av skogspolitiken 
Den ”svenska modellen” bygger på frihet under ansvar. Med detta 
menas att den som brukar skogen inte bara ska visa den hänsyn 
som skogslagstiftningen kräver utan även förväntas ta ansvar för 
skogens värden utöver den lagstadgade nivån. De rättsliga kraven 
på hänsyn, d.v.s. den hänsyn som ska visas i samband med att sko-
gen brukas, är idag lågt satta i förhållande till de naturvårds-
biologiska behoven. Motsvarande krav på hänsyn till skogens soci-
ala värden saknas i stort sett helt. En avgörande brist i 
genomförandet av skogspolitiken är att lagefterlevnaden är låg, 
trots att den föreskrivna hänsynen endast återger minimikraven för 
skogsbruket och att brukaren förväntas gå längre. Av Skogsstyrel-
sens tidigare uppföljningar framgår att en dryg tredjedel av slutav-
verkningarna inte når lagens krav om naturvårdshänsyn.12 Art-
skyddsbestämmelser i EU-direktiv, som varit gällande i Sverige 
sedan 1995, tillämpas i praktiken inte i skogsbruket. Inte heller den 
frivilliga hänsynen, såsom FSC-certifiering, fungerar tillfreds-
ställande. Tvärtom finns återkommande överträdelser av FSC-
bestämmelserna dokumenterade.13 Studier visar att Sverige, av elva 
undersökta länder, är näst sämst i världen på naturvårdshänsyn i 
skogen.14 

När det gäller värdefulla skogsområden kan man konstatera att 
flera biotoper med höga naturvärden eller höga sociala värden av-
verkas, såsom registrerade nyckelbiotoper och naturskogar som 
aldrig tidigare kalhuggits.15 När den skogliga kontinuiteten bryts i 
dessa områden försvinner förutsättningarna för en mängd växt-, 
svamp- och djurarter som är beroende av denna kontinuitet. Även 
värdefulla skogar som borde ha varit registrerade som nyckelbioto-
per avverkas. Skogsstyrelsens egen kontrollinventering drog slutsat-
sen att ca 4 av 5 nyckelbiotoper hade missats i den omfattande 
nyckelbiotopsinventeringen 1993–1998.16 Även om nämnda bioto-
per inte har något rättsligt skydd, vilket är en brist i sig, förväntas 
de ges ett sådant på frivillig väg – främst genom frivilliga avsätt-
ningar. Den svenska bevarandestrategin förlitar sig i stor utsträck-

12 Skogsstatistisk årsbok 2013. 
13 Sahlin 2013.. Se även Forsberg 2012, s. 160 f. 
14 Gustafsson m.fl. 2012.  
15 Dolk Fröjd & Claesson 2009.  
16 Skogsstyrelsen 2001. 
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ning på sektorsansvaret och frivilliga insatser, men betydelsen av de 
senare har ifrågasatts. Dels brister avsättningarna många gånger i 
kvalitet och dels i varaktighet.17 Att ett område ”avsätts” är ingen 
garanti för att området ges ett långsiktigt skydd.18 Sammanfatt-
ningsvis innebär detta att flera biotoper av avgörande betydelse för 
möjligheten att bevara skogens biologiska mångfald avverkas med 
lagstiftarens goda minne. 

Ovanstående har sin grund i såväl brister i själva politiken som 
brister i genomförandet. Inte minst resursbristen hos myndigheter-
na har varit en starkt bidragande orsak till att situationen ser ut som 
den gör, men det finns också stora brister i regelverk, organisation 
och i den kultur som gör att skogsbruket i praktiken inte följer de 
krav som lagstiftningen ställer eller fullföljer det ansvar som skogs-
sektorn förväntas ta på frivillig basis. 

 
1.3.2 Ett mer varierat skogsbruk 
När miljömålet jämställdes med produktionsmålet 1993 förutsattes 
och efterfrågades en utveckling av mer naturvårdsanpassade skogs-
bruksmetoder.19 Den fortfarande starkt produktionsinriktade 
skogsvårdslagen har dock i praktiken inneburit att kalhyggesbruket 
istället har befästs som dominerande skogsbruksmetod samtidigt 
som utvecklingen av andra metoder har hämmats. En bidragande 
orsak till utvecklingen är den produktions- och näringscentrerade 
kultur som odlats på skogsmyndigheten och som genomsyrar 
skogssektorn i stort. Såväl regelverk som kultur bidrar idag till att 
alltför få markägare är villiga, har kunskap om eller tillåts tillämpa 
andra metoder än kalhyggesbruket.  

Det finns idag en stark önskan i samhället, även hos vissa mar-
kägare, om mer skonsamma skogsbruksmetoder för att gynna 
andra värden och för att marken ska gå att använda även för andra 
ändamål än virkesproduktion. Det samlade värdet av olika eko-
systemtjänster kan de facto vara större om man tillämpar ett mång-
bruk än vid virkesproduktion i monokulturer.20 Vi menar att en ny 

17 Se Forsberg 2012, s. 161 ff. 
18 Enligt Skogsstyrelsen är frivilliga avsättningar ”alltså inte fråga om något skydd i 
egentlig mening”, se sid. 15 i Skogsstyrelsen 2009. 
19 Prop. 1992/93:226 s. 46. 
20 Se t.ex. Gamfeldt m.fl. 2013 som visar att det samlade värdet av olika ekosystemtjäns-
ter ökar i beståndet om antalet trädslag ökar. 
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politik behöver utformas som stimulerar och ger möjlighet till olika 
slags skogsbruksmetoder, så att brukandet blir optimalt för sam-
hällets olika mål för skogen. En sådan politik ger även större möj-
ligheter att ta tillvara markägarnas egna initiativ, intressen och erfa-
renheter.  

Skötsel av tätortsnära skogar utgör ett bra exempel på när an-
passade skogsbruksmetoder är lämpliga för att tillvarata rekreativa 
intressen, men även för att tillgodose ett områdes särskilda natur- 
eller kulturmiljövärden. Även användning av olika lämpliga trädslag 
och trädslagsblandningar bör stimuleras, inte minst mot bakgrund 
av vikten av att upprätthålla god resiliens för att möta dagens kli-
matförändringar.  

 
1.3.3 Skogen och klimatet 
Skogens roll i klimatsammanhang är mångfacetterad och därmed 
komplicerad. Beslut om åtgärder i frågan måste bygga på ett antal 
antaganden om den framtida utvecklingen av samhället och klima-
tet. Några av dessa är mer troliga och bygger på gedigna analyser, 
såsom IPCC:s modeller av klimatets utveckling, givet vissa utsläpp 
av växthusgaser. Andra antaganden är notoriskt svåra att göra, sär-
skilt sådana som behandlar människors beteenden, t.ex. när det 
gäller framtida konsumtionsmönster, tekniska landvinningar och 
opinionsströmningar i samhället. Likväl tyder bästa tillgängliga kun-
skap på att vi inom ett sekel kommer stå inför en gradvis upp-
värmning av jordklotet med några grader, ett scenario som kommer 
att leda till svåra ansträngningar för människor och natur. Då detta 
beror på utsläpp av växthusgaser, dit bland annat koldioxid räknas, 
måste skogssektorn förhålla sig till denna fråga, då stora mängder 
kol lagras och omsätts i skogen. 

Vi är redan inne i en samhällsomställning från en fossilbränsle-
beroende ekonomi till en bio-ekonomi baserad på förnyelsebara 
råvaror inklusive energi. Vi har goda förutsättningar för denna om-
ställning i Sverige. Det medför dock också att anspråken på skogen 
och dess tjänster kommer att öka. Vi vill använda skogen till upp-
värmning och fordonsbränsle, byggnadsmaterial, tyg, papper och 
mycket annat. Trä kan på många områden ersätta fossila material 
och därför vara en bättre lösning ur klimatsynpunkt. Redan idag 
råder dock en brist på skog och råvaror från skogen – skogsbruket 
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är inte uthålligt och kan idag inte tillgodose samhällets samtliga be-
hov. 

För att skogen ska räcka till mer krävs minskad resursförbruk-
ning och en ökad hushållning och effektivisering. Om t.ex. pap-
perskonsumtionen minskar kan andelen biobränsle öka och där-
med minska andelen fossila material i vårt samhälle. Den ökade 
konsumtionen är globalt sett en av de underliggande drivkrafterna 
till skövling av skogar och till förlust av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Den svenska konsumtionen ingår i denna större 
bild och även svenskt skogsbruk, då skogsindustrin som helhet ger 
ett stort bidrag till utsläppen av växthusgaser.21 Skogspolitiken 
måste ta hänsyn härtill. Brukandet av skogen måste anpassas till de 
ramar som ekosystemen ställer och med hänsyn till andra eko-
systemtjänster. 

 
1.3.4 Frivilliga avsättningar  
Politiken som syftar till att nå fastlagda mål bygger idag till stor del 
på frivilliga insatser från skogsbruket. De frivilliga avsättningarna 
nedan fjällnära gränsen har, tämligen okritiskt, räknats in i målupp-
fyllelsen för delmålet i ”Levande skogar” om skydd av skog 2010, 
trots att delmålet uttryckligen handlar om avsättning av skyddsvärd 
skog. Dock råder det en stor kunskapsbrist kring de frivilliga av-
sättningarnas betydelse för bevarande av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. 

Den information som idag saknas för att de frivilliga avsättning-
arna ska kunna tillgodoräknas bidraget till miljömålet gäller bland 
annat kvaliteten – vilka värden hyser områdena och hur bidrar de 
till måluppfyllelsen? Var är de geografiskt belägna, vilka markslag 
och naturtyper finns i avsättningarna? Det finns också frågor kring 
långsiktigheten, d.v.s. hur länge markägaren har för avsikt att av-
sätta områdena, och hur länge de faktiskt blir kvar. Då avsättandet 
av dessa områden varit en sluten process och informationen om 
dem inte varit allmänt tillgänglig, har det varit svårt för myndighet-
erna att utvärdera arbetet, och förtroendet för processen hos all-
mänheten har varit låg. 

 

21 European Environmental Paper Network 2013.  
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1.3.5 Det brukade landskapet 
En av de allvarligaste bristerna i nuvarande skogsvårdslagstiftning 
har varit att få genomslag för skyddsföreskrifterna till 30 § skogs-
vårdslagen. Problemen har till stor del berott på bristerna i sank-
tionssystemet, otydliga regler och bristande resurser för kontroll. 
Regelverket upplevs som rådgivande snarare än som bindande, vil-
ket delvis kan förklara varför så många avverkningar, enligt Skogs-
styrelsens tidigare uppföljningar, sker i strid med lagens hän-
synskrav.22 En annan viktig brist är att hänsynen enligt 
skogsvårdslagen är för lågt ställda och inte svarar upp mot de mi-
nimikrav som miljöbalken ställer. Därtill kan läggas de avvikelser 
som sker mot miljöbalken (och indirekt avsteg från internationell 
rätt och EU-rätt) när det gäller skyddet för vissa arter. 

Preciseringar av lägsta acceptabla nivå för miljöhänsyn i skogs-
bruket bör finnas på lagnivå och vara straffsanktionerade i de fall 
en markägare bryter mot dessa. Exempel på preciserad hänsyn kan 
röra sig om körskador, skyddszoner mot vatten, hänsynskrävande 
biotoper och hotade arter. 

Den bristande hänsynen i skogsbruket drabbar också de sociala 
värdena, såsom det rörliga friluftslivet och närboendes livskvalitet. 
Människor som påverkas eller företrädare för allmänna intressen 
har idag ingen legal möjlighet att göra sin röst hörd, än mindre på-
verka eller avstyra planerade avverkningar. Förutsättningarna för en 
balans mellan produktion och miljö stärks om allmänheten och 
andra intressen kan påverka hur skogsbruket bedrivs. 

 
1.3.6 De särskilt värdefulla områdena 
Områden av särskilt stor vikt för biologisk mångfald eller andra 
allmänna intressen utgör en viktig del i genomförandet av skogs- 
och miljöpolitiken. Exempel på sådana är urskogsartade skogar, 
nyckelbiotoper, naturskogar, kontinuitetsskogar och tätortsnära 
skogar. Forskningen har visat att en tillräckligt stor andel av de ur-
sprungliga miljöerna måste finnas kvar för att man ska kunna leva 
upp till miljömålet. Dessa områden måste alltså avsättas för detta 
särskilda ändamål och förvaltas därefter. Områdena är också viktiga 
för rekreation, naturturism och produktion av ekosystemtjänster. 

22 Skogsstyrelsen 2011, s. 3. 
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Därtill behövs områdena för att kunna uppfylla mål 11 om skog i 
de s.k. Nagoya-målen, vilket innebär att ”år 2020 är minst 
17 procent av alla land- och sötvattensområden, samt minst 
10 procent av kust- och havsområden – särskilt områden av stor 
betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster – bevarade 
genom effektivt och rättvist förvaltade, ekologiskt representativa 
och väl förbundna system av reservat och andra effektiva områ-
desbaserade naturskyddsåtgärder, som också är väl integrerade i 
omgivande landskap”.23 För att kunna bevara dessa viktiga områ-
den för framtiden behövs olika styrmedel. Naturreservat och nat-
ionalparker är lämpliga för större områden, men avsättandet av 
sådana har alltför låg takt idag för att miljömålet ska kunna nås. Det 
frivilliga åtagandet i enlighet med sektorsansvaret är mycket viktigt 
men behöver utvecklas.24 Mindre områden kan lämpligen skyddas 
med hjälp av biotopskydd och avtal, men den avsatta arealen är 
idag av ringa omfattning. Därutöver finns ett större utrymme för 
samhället att ställa absoluta krav om hänsyn till särskilt viktiga mil-
jöer inom ramen för pågående markanvändning, då avverkning 
eller skador på dessa riskerar att hota viktiga allmänna intressen. 
Exempel på sådana krav är hänsynszoner mot sjöar och vattendrag. 

Vad särskilt gäller den fjällnära skogen är den med sin orördhet 
och sammanhängande storlek av ett internationellt och nationellt 
intresse för naturvård och renskötsel och har potential för framtida 
naturturism. Skogsproduktion bör här underordnas dessa intressen. 
Med de ökande anspråken på skogsråvara till biomassa finns det en 
överhängande risk att avverkning av produktiva fjällnära skogar 
ökar. 
 
1.3.7 Mycket har hänt sedan nuvarande politik utformades 
Sedan den gällande skogspolitiken utformades under början av 90-
talet har mycket hänt som ändrat förutsättningarna och villkoren 
för förvaltningen av skog. Såväl nationellt som internationellt har 
mål om hållbar utveckling formulerats och mål satts om att biolo-
gisk mångfald ska bevaras. För att nå dessa mål måste markan-
vändning och nyttjande av naturresurser hålla sig inom ekologiskt 
hållbara ramar. 

23 COP 10 decision X/2. 
24 Se ovan avsnitt 1.3.4.  
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De nationella miljömålen introducerades genom den första miljö-
målspropositionen 1998 och kan ses som en ambitiös ansats att 
implementera målet om hållbar utveckling.25 Miljömålssystemet 
baseras på 16 av riksdagen fastställda miljökvalitetsmål. Två av 
dessa utgörs av miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- 
och djurliv. Under dessa mål ligger bland annat delmålet om att bio-
logisk mångfald ska bevaras. En förutsättning för detta är att till-
räcklig miljöhänsyn visas i samband med att skogen brukas. Sättet 
att bruka skogen på har också betydelse för möjligheten att uppfylla 
de svenska miljökvalitetsmålen om Levande sjöar och vattendrag, Be-
gränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö26. Enligt den senaste 
utvärderingen kommer inget av dessa miljökvalitetsmål att uppnås 
till målåret 2020.27 

Vid sidan av internationella åtaganden om hållbar utveckling 
och bevarande av biologisk mångfald, har Sverige sedan den nya 
skogspolitiken introducerades blivit medlemmar i EU. Med med-
lemskapet följer bl.a. att införliva EU:s två naturvårdsdirektiv – 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.28 Trots att Sverige har 
varit medlemmar i snart tjugo år har vi ännu inte klarat av att im-
plementera dessa direktiv fullödigt i vår nationella rättsordning. 
Den största bristen, påtalad sedan många år av såväl miljöorganisat-
ioner som rättsvetare, är att direktivens bestämmelser om artskydd 
är bristfälligt implementerade i de regelverk som styr aktiviteter i 
skogsbruket.29  

Även om EU saknar ett samlat regelverk för skogsbruk har på 
senare tid såväl beslut fattats och rättsakter antagits som berör 
skogsfrågor. Förutom de ovan nämnda naturvårdsdirektiven kan 
här nämnas den direkt bindande timmerförordningen, miljöan-
svarsdirektivet och EU:s biodiversitetsstrategi. En central fråga 
som har växt fram parallellt inom EU och internationellt är möjlig-
heten för allmänheten att få tillgång till miljöinformation, rätt att 
delta i beslutsprocesser och rätt att få tillgång till rättslig prövning i 

25 Prop. 1997/98:145. 
26 Målet involverar den fysiska planeringen vilket i allra högsta grad rör skog. 
27 Se Naturvårdsverket 2012b. 
28 Rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar och rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och väx-
ter. 
29 Se t.ex. Darpö m.fl. 2009, s. 359 f och Forsberg 2012,s. 231 ff. 
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miljöfrågor. Trots att Sverige har ratificerat Århuskonventionen, 
som reglerar dessa frågor, har någon anpassning inte skett på 
skogsområdet. Prövningar inom ramen för skogsvårdslagen är idag 
en intern uppgörelse mellan Skogsstyrelsen och skogsnäringen. 

Forskningen har under de senaste 20 åren gett oss ett förbättrat 
vetenskapligt underlag och ny kunskap om tillståndet i miljön glo-
balt, inom EU och i Sverige. En särskilt uppmärksammad rapport 
är den om överskridandet av kritiska gränser på global nivå.30 Den 
sammantagna förlusten av biologisk mångfald på jorden innebär att 
vi lever i en tid som kan beskrivas som den sjätte globala utdöen-
devågen under jordens historia. Utdöendetakten bedöms vara 100–
1000 gånger snabbare än det naturliga utdöendet. Utvecklingen i 
Sverige är utan tvekan en del av detta mönster, även om vårt land 
av historiska skäl (istider) är relativt artfattigt. Rapporter om miljö-
tillståndet inom EU ger samma bild.31 

Genom IPCC, Världsbanken och vetenskapliga rapporter har 
klimatförändringen utpekats som en avgörande utmaning för 
mänskligheten. De boreala skogarna (inklusive marken) utgör mer-
parten av världens kolförråd kopplat till skogar. Denna aspekt 
adresserades inte särskilt när 1993 års skogspolitik utformades. 
Även ekosystemtjänsterna och dessas vikt för samhället och män-
niskorna har fått ett såväl vetenskapligt som politiskt genomslag. 
Ekosystemtjänser var för allmänhet och politiker ett relativt okänt 
begrepp i början av 1990-talet. 

Ovan nämnda förändringar har i stort skett efter det att 1993 
års skogspolitik utformades. De skogspolitiska beslut som har fat-
tats sedan 1993 (framförallt i samband med den skogspolitiska 
propositionen 2008)32 har inte förmått att adressera dessa viktiga 
omvärldsfaktorer. Dessa förändringar är i sig angelägna skäl till att 
se över skogspolitiken. En paroll för nuvarande skogspolitik är som 
nämnts ”frihet under ansvar”, d.v.s. att markägare förväntas ta 
större hänsyn till allmänna intressen än vad lagen kräver. Det frivil-
liga ansvaret inom skogspolitiken har visserligen inneburit en kom-
petensutveckling inom skogsbruket genom certifiering och frivilliga 
avsättningar, men är långt ifrån tillräckligt för att klara de av riksda-

30 Rockström m.fl. 2009.  
31 Europeiska kommissionen 2010.  
32 Se prop. 2007/08:108. 

14 
 

 



En ny svensk skogsmodell 
 

gen beslutade målsättningarna för skogen. Arealen skyddad skog är 
därtill för liten och ojämnt fördelad över landet och naturtyperna. 
Sammantaget innebär detta att Sverige inte klarar av att leva upp till 
vare sig nationella miljömål eller internationella åtaganden. För att 
åtgärda denna brist behövs en ny skogspolitik och en förändring av 
nuvarande regelsystem. 
 
1.4 En ny skogspolitik  
 
1.4.1 Ett samlat regelverk 
Skogen är såväl råvara, natur som kultur på en och samma gång. I 
ett allt mer urbaniserat Sverige har de tätortsnära skogarna ett allt 
större värde för rekreation och välbefinnande och därmed för folk-
hälsan. Ekoturismen växer sig allt starkare och bidrar till nya viktiga 
försörjningsmöjligheter och till lokal och regional utveckling. Sko-
gens roll för rennäringen och den samiska kulturen är en annan 
koppling till näringspolitiken, men också till kulturpolitiken. En ny 
skogspolitik måste bygga på det faktum att skogen har många olika 
värden och funktioner, varav råvara till skogsindustrin endast är en. 
Den nya politiken bör därför beskrivas som en politik för hantering 
av skogens naturresurser och ekosystemtjänster. När vi i det föl-
jande använder begreppet ”skogspolitik”, gör vi så med denna vik-
tiga innebörd. 

Det saknas idag ett samlat grepp om markanvändningen och 
landskapets värden. Problemet med bristande helhetsperspektiv 
rörande förvaltningen av naturens resurser har påtalats i flera sam-
manhang.33 Idag är ansvaret ofta strikt uppdelat mellan olika snäva 
sektorsspecifika politikområden, myndigheter och aktörer: jord-
bruk, skogsbruk, transportsektor, energisektor, kulturmiljövård, 
naturvård, fysisk planering etc. Bilden av splittring förstärks om 
man inkluderar landskapets vattenmiljöer. En skogspolitik måste ta 
utgångspunkt i det faktum att det är den samlade miljöpåverkan från 
olika sektorer och påverkansfaktorer som avgör vilket landskap vi 
får och vilken miljökvalitet vi uppnår. Ett samlat regelverk för na-
turresurs- och markutnyttjandet är därför en given utgångspunkt 
för denna rapport, varför lagförslaget nedan baseras på att skogs-
vårdslagen arbetas in i miljöbalken. Vi menar att en sådan inkorpo-

33 Se t.ex. Naturvårdsverket 2012c och Angelstam m.fl. 2010. 
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rering också kan medföra att samordningen (synergier och hante-
ring av målkonflikter) mellan näraliggande politikområden kan för-
bättras. 

I föreliggande rapport ges förslag till rättsliga förstärkningar av 
miljöbalken för att nå ett hållbart nyttjande av skogens resurser. 
Förslaget baseras på vissa rättsliga principer34 som vuxit fram inom 
den internationella rätten liksom vissa principer och utgångspunk-
ter för naturvården. I det följande kommer dessa att presenteras 
kort. 

 
1.4.2 Hållbar utveckling och rättvisa mellan generationer  
Till grund för såväl internationell som nationell miljörätt ligger må-
let och principen om hållbar utveckling. Begreppet fick sitt genom-
slag under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 
1992 (Riokonferensen) och syftar på en utveckling som tillfredsstäl-
ler dagens behov utan att äventyra kommande generationers möj-
ligheter att tillfredsställa sina.35 

Om än omdebatterad har principens rättsliga ställning stärkts 
sedan Riokonferensen genom att den dels tillämpas av domstolar 
på området och dels utgör ett återkommande inslag i olika rättsak-
ter.36 Principen kommer bl.a. till uttryck i fördraget om Europeiska 
unionen och stadgas sedan 2003 i den svenska grundlagen.37 Där 
anges att ”[d]et allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder 
till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”38 
Målet är bl.a. tänkt att implementeras genom de 16 miljökvalitets-
målen som fastställts av riksdagen och genom miljöbalken, vars mål 
är att främja en hållbar utveckling.39 

34 En rättslig princip kan beskriva som ”en rättslig riktlinje av allmängiltig karaktär, en 
skriven eller oskriven norm som måste beaktas av beslutsfattaren”, se Marcusson 2012, 
s. 10. 
35 Se princip 3 Riodeklarationen och World Commission on Environment and Devel-
opment 1987, s. 54. 
36 Se t.ex. Gabčíkovo-Nagymaros, särskilt paragraf 140. Se även Sands 2003, s. 252 och 
Langlet och Mahmoudi 2011, s. 65. Jfr Gipperth 1999, s. 84 not 48. Enligt Birnie m.fl. 
2009 s.126 f. utgör det en brist i staters implementering av principen om frågor om 
intergenerationell rättvisa och miljö- och utveckling utelämnas vid beslutsfattande. Se 
även Sands 2003, a.a. s. 254 ff. 
37 Se art. 3.3 fördraget om europeiska unionen (EUF) och 1 kap. 2 § regeringsformen 
(RF). 
38 1 kap. 2 § 1 st RF. 
39 Se 1 kap. 1 § MB och prop. 1997/98:45, del 2 s. 8. 
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Begreppet ”hållbar utveckling” brukar delas in i tre pelare – ekolo-
gisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. En ekonomisk och 
social utveckling kan dock endast betecknas som långsiktigt hållbar 
om den sker inom ekologiskt hållbara ramar, eftersom såväl eko-
nomiska som sociala system baseras på naturens resurser. Detta 
innebär att om en hållbar utveckling ska kunna nås måste en ekolo-
giskt hållbar utveckling anses vara ett överordnat mål i förhållande 
till social och ekonomisk utveckling.40 I miljömålspropositionen 
uttrycks detta som att: 

 
”Ekonomisk och social utveckling bör ske inom ramen för vidmakthål-
landet av välmående ekosystem, så att människan kan leva från avkast-
ningen utan att tära på naturens kapital.”41 

 
Med andra ord måste en hållbar ekonomi ”hålla sig inom planetens 
ekologiska ramar.”42 En grundläggande förutsättning för detta är 
att naturens resurser nyttjas hållbart så att ekosystemens förmåga 
att leverera ekosystemtjänster hålls intakt. Utgångspunkten för 
detta arbete är därför att skogen ska brukas inom de ramar som 
ekosystemen sätter så att arter, livsmiljöer och skogsekosystemens 
förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster bibehålls. 
 
1.4.3 Hushållning med naturresurserna  
Under principen om hållbar utveckling har principen om hållbart 
nyttjande växt fram.43 Principen kan i grova drag översättas till att 
”bruka utan att förbruka”, d.v.s. att resursutnyttjande ska ske i syfte 
att inte bara tillgodose enskildas intressen utan även samhällets be-
hov och önskemål idag och i framtiden, såsom tillgången till natur 
och friluftsliv, biologisk mångfald, vattenkvalitet, ekosystemtjäns-
ter, framtida utvecklingsmöjligheter o.s.v. Principen om hållbart 
nyttjande och No Net loss-principen, som antagits av EU:s miljö-
ministrar 2011, behöver ligga till grund för den fortsatta utform-
ningen av naturresurspolitiken. 

40 Se t.ex. Forsberg 2012, s. 75 f, Gipperth 1999, s. 79, Jóhannsdóttir 2009, s. 163, Mi-
chanek och Zetterberg 2012, s. 122 f., Winter 2008, s. 27 f och Westerlund 2003, 2.0 s 
25. 
41 Prop. 2009/10:155, s. 79. 
42 Prop. 2009/10:155, s. 79. 
43 Jfr art 2 CBD. 
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Våra boreala skogar har en viktig roll i klimatarbetet genom det 
betydelsefulla kolförråd som finns i träden och marken. Att av-
verka skog innebär alltid utsläpp av koldioxid i atmosfären på kort 
och medellång sikt, då det tar lång tid att åter binda motsvarande 
mängd kol i träden och i marken. En skogspolitik med ambitionen 
att minska den globala uppvärmningen måste därför främst sträva 
mot ökad kolbindning i skogen genom att öka virkesförrådet och 
omloppstiderna, samt att utveckla skogsbruksmetoder för att be-
vara markens kolförråd. Det behöver även skapas skogsbestånd 
som bättre står emot stormar, insektsangrepp och sjukdomar. I 
andra hand bör skogsråvaran användas för att ersätta fossilbaserade 
råvaror, vilket kräver en minskad konsumtion av ”icke klimat-
smarta” produkter såsom papper och kartong. Skonsammare 
skogsbruksmetoder44 behöver stimuleras och vissa områden behö-
ver skyddas helt från skogsbruk. En sådan politik menar vi kom-
mer att leda till att skogen räcker till mer och att biologisk mångfald 
och andra ekosystemtjänster gynnas. 

Det finns grovt räknat två viktiga sätt som skogen kan påverka 
klimatet. Dels utgör skogen ett lager för kol, d.v.s. det finns stora 
mängder kol bundna i träden, och ännu mer i marken som restpro-
dukter efter död vegetation. Ju mer skog, desto mer kol finns bun-
det och tvärtom, om man avverkar eller minskar virkesförrådet på 
annat sätt släpper man ut kol i atmosfären, ibland med viss för-
dröjning. Det andra sättet skogen potentiellt påverkar klimatet är 
genom den så kallade substitutionsprincipen. Med detta menas att 
man med skogsprodukter ersätter andra, icke förnyelsebara källor 
till utsläpp av kol såsom fossila bränslen, eller genom att bygga in 
kol genom långvarig användning av träprodukter, t.ex. i byggnader. 

Frågan kompliceras av att skogen också är viktig för andra in-
tressen såsom biologisk mångfald, rekreation, kulturmiljövården, 
produktion av skogsråvaror och ekosystemtjänster. Uppenbart är 
att skogen inte kan användas som ”kolsänka” eller till biobränsle på 
bekostnad av andra värden. Skogen kan endast vara en del av lös-
ningen på klimatproblemet – åtgärder måste i första hand vidtas 
som minskar utsläppen från samhället, men skogen och skogsbru-

44 Se Rudberg (red.) 2010. 
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ket kan och bör spela en viktig roll i att binda kol under det kom-
mande kritiska seklet då klimatproblemet måste hanteras. 

Utgångspunkten för denna rapport är att det är bråttom att sätta 
igång med åtgärder för att så långt som möjligt bromsa den globala 
uppvärmningen och minska de negativa effekterna. Substitutionen i 
form av möbler och byggmaterial är i detta avseende obetydlig och 
kommer att vara så under överskådlig tid. Skogen är däremot en 
viktig källa till biobränsle. Till skillnad från fossila bränslen ger 
biobränslen inget långsiktigt tillskott av koldioxid i atmosfären, 
men man bör ha i åtanke att den önskade, positiva effekten av sub-
stitutionen ligger långt fram i tiden, då det tar decennier för skogen 
att åter binda det kol man släppt ut genom avverkning och för-
bränning. Det finns inte heller några garantier för att ett uttag från 
skogen kommer att leda till motsvarande minskning av fossila 
bränslen, utan kan bidra till en ökad total konsumtion med ökade 
utsläpp som följd. Mot denna förmodade positiva effekt av substi-
tution ska ställas den säkra effekten av kolinlagring i växande skog. 

Slutsatsen blir att en ökning av det totala virkesförrådet är det 
snabbaste sättet att minska koldioxidhalten i atmosfären, gärna i 
kombination med skonsammare avverkningsmetoder. Andra posi-
tiva effekter är att skogen då räcker till för andra intressen, såsom 
olika skogsprodukter, biologisk mångfald och sociala värden, men 
även biobränsle för att ersätta fossila bränslen. För att kunna bygga 
upp detta virkesförråd krävs en hushållning av virkesvolymen, vil-
ket tillfälligt måste leda till minskade avverkningar och därmed 
minskad produktion av vissa produkter såsom papper. Samtidigt 
ökar möjligheterna till avverkning i framtiden som en följd av ett 
större virkesförråd. Då skogen inte kan stå för all energiproduktion 
måste denna utveckling ske i samverkan med utvecklingen av andra 
energikällor, såsom biogas, vind och sol.45 
 
1.4.4 Roller och ansvar 
Markägare har en grundlagsskyddad rätt till sin egendom. Utgångs-
punkten för nedanstående förslag bygger på att äganderätten ska 
respekteras. Med denna följer en förfoganderätt. Egendomsskyddet 
omfattar dock inte en rätt till ett fritt förfogande. Skogsmarkens 

45 Wolf 2012.  
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ägare får förfoga och använda sin mark i enlighet med antagna re-
gelverk som kan innebär klara begränsningar. Detta gäller t.ex. för 
täktverksamhet och jordbruk. Det kan t.ex. handla om hänsyn till 
natur och miljö, men också hänsyn till närboende och till dem som 
vistas i naturen.46 

En ny skogspolitik bör även fortsatt bygga på de grundprinciper 
som finns fastlagda i olika politiska sammanhang. Det handlar dels 
om miljöbalkens portalparagraf (1:1 MB) och det grundläggande 
ansvar för kommande generationer som miljöbalken ålägger aktö-
rer. För skogsbrukares del innebär det bl.a. att långsiktigt förvalta 
skogsråvaran på ett sätt som är effektivt ur klimatpolitisk synpunkt 
och så att biologisk mångfald bevaras. Det handlar också om sek-
torsansvaret så som det har formulerats i olika miljöpolitiska pro-
positioner. 

I linje med principen om sektorsansvaret är det sektorn själv 
som har ansvaret för att, som en naturligt integrerad del i verksam-
heten, ansvara för att åtgärda den negativa miljöpåverkan som sek-
torns verksamheter har lett till. Mot bakgrund av det stora ackumu-
lerade behov av miljöåtgärder som föreligger i skogslandskapet 
(p.g.a. effekterna av den senaste tidens markanvändning) är det 
dock inte rimligt att sektorn ska bära hela det finansiella ansvaret. 
När det gäller att bekosta avsättandet av områden för biologisk 
mångfald och andra ändamål (sociala och kulturella) bör bördan 
bäras såväl av staten (skattebetalarna) som av brukarna. 

Staten har en viktig roll som vägvisare i arbetet med att uppnå 
de politiska målen. Dels handlar det om att formulera en skogspoli-
tik som lever upp till samhällets krav och behov, dels är det viktigt 
att staten är ett föredöme när det gäller förvaltningen av den statligt 
ägda marken (inklusive statliga bolag). Detta omfattar bland annat 
bra och tydliga direktiv till de statliga markförvaltarna. Skogar med 
höga naturvärden måste undantas skogsbruk och ges en ändamåls-
enlig förvaltning. Lämpliga delar av den brukade skogen bör till-
handahållas som bytesmark för att underlätta genomförandet av 
politiken. På den brukade arealen ska hänsynen vara ambitiös. 
Även kommunerna har ett viktigt ansvar för skogens värden. Detta 
gäller särskilt tätortsnära skogar. Kommunen bör ges en aktiv roll 

46 Se vidare under avsnitt 2.3.1. 
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att genom planering tillse att skogar med höga sociala värden finns 
att tillgå för kommunmedborgare. 
 
1.4.5 Transparens och delaktighet 
Inom de flesta samhällsområden går utvecklingen mot ökad öp-
penhet och medborgarinflytande. Detta har manifesterats genom 
nya internationella avtal som t.ex. Århuskonventionen och motsva-
rande EU-regelverk. Den svenska miljöbalken och plan- och bygg-
lagen har t.ex. reformerats i syfte att göra besluts- och planerings-
processer mer transparenta, och ge möjlighet för medborgarna till 
både insyn, delaktighet och att överklaga beslut. Skogsbruket däre-
mot har förblivit ett tämligen slutet process- och beslutssystem, där 
möjligheterna för andra aktörer än skogsägarna att få insyn i, eller 
påverka besluten som rör skogen, är mycket små. Detta innefattar 
också möjligheten att få olika beslut överprövade. Den nya skogs-
politiken måste ta utgångspunkt i det faktum att hur våra skogseko-
system förvaltas och sköts berör långt fler människor än de som 
äger och/eller brukar skogen. Motsvarande öppenhet och insyn 
som präglar den fysiska planeringen bör gälla även för skogen, inte 
minst för att uppfylla de åtaganden som Sverige gjort under den 
internationella rätten och inom ramen för EU-samarbetet. 
 
1.4.6 Vad kräver naturen 
Ett uthålligt skogsbruk måste verka inom ramarna för vad naturen 
tål. Ur ett naturvårdsperspektiv innebär det att alla naturligt före-
kommande arter, med sin naturliga variation, ska ges möjlighet att 
förekomma i livskraftiga populationer inom sitt naturliga utbred-
ningsområde. Detta har en bred acceptans såväl internationellt som 
inom vårt land, och har manifesterats i allt från konventionen om 
biologisk mångfald till de nationella miljömålen. De tre komponen-
ter som anses definiera biologisk mångfald är naturtyper, arter och 
gener. 

Sverige har i teorin betydligt bättre förutsättningar att bevara 
den biologiska mångfalden än många andra länder. Förståelsen och 
acceptansen för ämnet är stor och det finns många engagerade ak-
törer i frågan. Vi har en lång historia och erfarenhet av naturvård 
genom ideella krafter och naturvetenskaplig forskning. Kunskapen 
om våra arter är ovanligt god och vi har relativt mycket kvar av 
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naturliga skogsekosystem i förhållande till andra länder i syd- och 
Mellaneuropa. En översikt över den naturvårdsbiologiska forsk-
ningen finns i Appelqvist 2005 och förslag till hur kunskapen bör 
omsättas i skogspolitiken har presenterats av Miljövårdsberedning-
en 199747, samt i en uppföljning av Skogsstyrelsen 201048. Dessa 
förslag har legat till grund för utformningen av skogspolitiken un-
der 90- och 2000-talet, men förslagen är ännu inte genomförda i 
praktiken. Till exempel visar forskningen att det måste finnas kvar 
ungefär 10–30 % intakta ekosystem för att samtliga arter ska kunna 
finnas kvar. Andersson & Angelstam föreslog därför att 9–16 % av 
den produktiva skogsmarken skulle skyddas i naturreservat eller 
andra skyddsformer. Detta förslag förutsatte dock en rad andra 
förändringar, t.ex. att de avsatta områdena hade höga naturvärden 
och var långsiktiga, att särskilt sällsynta naturtyper skulle restaure-
ras, att vissa områden skulle skötas med förstärkt hänsyn samt att 
en god generell hänsyn skulle tas på den brukade marken. På samt-
liga dessa plan ser vi idag brister och i vissa fall försämringar. 

För att bevara biologisk mångfald och uppnå en långsiktigt 
hållbar förvaltning av vår natur behövs en politik som bygger på 
naturvårdsbiologisk forskning, omsatt på de naturgivna förutsätt-
ningar som råder i den svenska skogen. Dessa sammanfattas i föl-
jande komponenter: 

1. En tillräckligt stor andel områdesskydd, i enlighet med 
forskning och internationella rekommendationer. Utifrån 
dagens kunskap är ett rimligt mål att 20 % av den produk-
tiva skogsmarken undantas från skogsbruk och exploatering. 

2. Åtgärderna ska vara representativa, d.v.s. omfatta alla natur-
ligt förekommande miljöer, arter och deras genetiska variat-
ion. Förhållanden såsom klimat och geologi varierar stort i 
såväl stor som liten skala och ger upphov till olika biotoper, 
arter och genetisk variation inom olika delar av landet. Na-
turvården måste således täcka in denna variation, alltså vara 
representativt, och är en förutsättning för att bevara alla na-
turligt förekommande arter med sin variation inom sina na-
turliga utbredningsområden. 

47 Andersson & Angelstam 1997.  
48 Angelstam m.fl. 2010.  
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3. Utgå från områden med befintliga värden. Dessa kan utgöra 
spridningskällor till andra områden. Särskilt för redan miss-
gynnade miljöer och arter krävs att befintliga värden skyd-
das om vi ska lyckas att leva upp till miljömål och andra åta-
ganden för att förhindra förlust av mångfald. Exempel på 
sådana miljöer är naturskogar som aldrig tidigare berörts av 
modernt skogsbruk. 

4. Restaurera där brist råder. Behovet är generellt större i södra 
Sverige än i norr, och vissa naturtyper och trädslag är mer 
hotade än andra. 

5. En god och ändamålsenlig hänsyn ska tas på brukad skogs-
mark. Principen att landskapets naturvärden inte ska minska 
ytterligare bör tillämpas, vilket innebär att hänsynen måste 
ha olika ambitionsnivå vid olika tillfällen. 

6. Åtgärderna ska vara långsiktiga men adaptiva. Den naturliga 
dynamiken är i många fall långsam och det tar tid att bygga 
upp kvaliteter och för arter att flytta sig. Ett nätverk av lång-
siktigt skyddade områden kan även användas för att fylla 
nya behov när ny kunskap eller nya förutsättningar uppstår. 
På den brukade skogsmarken bör hänsynen lämnas för ”all 
framtid”, t.ex. i form av evighetsträd. 

7. Planera utifrån ett landskapsperspektiv. Ta därvid hänsyn till 
befintliga värden, potential för restaurering och arternas 
krav (spridningsförmåga, känslighet m.m.), så att ett ekolo-
giskt nätverk bildas och så att arterna har möjlighet att 
sprida sig mellan områdena. I landskapsplaneringen bör 
man också ta hänsyn till andra trädbärande marker, såsom 
hagmarker och alléer, samt andra arter och naturtyper som 
kan påverkas. 
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2 Ett hållbart skogsbruk genom en för-
stärkt miljöbalk 

 
2.1 Utgångspunkter 
Lagstiftning är ett av flera styrmedel som statsmakten har att tillgå 
för att genomföra politiska mål och ställningstaganden, såsom de 
av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen. Ett av de viktigaste 
instrumenten för att driva igenom miljökvalitetsmålen är miljöbal-
ken, vars målsättning bl.a. är att verka för att dessa mål uppnås.49 
Redan idag omfattas skogsbruket av miljöbalken och tillhörande 
förordningar såsom artskyddsförordningen. Miljöbalken och 
skogsvårdslagen (SVL) är med andra ord parallellt tillämpliga på 
skogsbruket. I den praktiska tillämpningen bortses dock ofta från 
den miniminivå av miljöskydd som miljöbalken reglerar liksom från 
den implementering av EU-rätten som har skett genom artskydds-
förordningen. Detta förhållande kan delvis ha sin grund i vissa or-
ganisatoriska frågor, såsom uppdelningen av olika ansvarsområden 
mellan länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Vi menar att tillämpningen 
av den nationella rätten, liksom därmed följsamheten av internat-
ionell rätt och EU-rätt, skulle bli bättre enbart som en konsekvens 
av att det skogliga regelverket inkluderas i miljöbalken och under-
ställs principerna om hållbart nyttjande. 

Nedanstående förslag syftar till att förstärka miljöbalkens förut-
sättningar att driva igenom miljökvalitetsmål med koppling till be-
varande och hållbart nyttjande av skogsekosystemet. Utgångspunk-
ten för förslagen är, som nämnts inledningsvis, att skogen ska 
brukas inom de ramar som ekosystemen sätter så att arter, livsmil-
jöer och skogsekosystemens förmåga att tillhandahålla ekosystem-
tjänster bibehålls. Inom dessa ramar ska skogens samlade värden 
respekteras och på ett balanserat sätt tillvaratas. Med skogens sam-
lade värden avses här miljömässiga och sociala värden, kulturmiljö-
värden, skogens värden för urbefolkningen och det ekonomiska 
värdet av skogen för såväl enskilda som för olika näringar (utöver 
skogsindustrin t.ex. turism och rennäring). 

49 Se prop. 1997/98:45 del 1, s. 160 och 166. 
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En utgångspunkt för förslaget är att lagstiftningen ska uppmuntra 
till skogsbruksmetoder som är mer naturvårdsanpassade eller som 
tar större hänsyn till sociala värden, såsom ett hyggesfritt skogs-
bruk. Forskning tyder på att hyggesfritt skogsbruk även kan ge för-
delar ur klimatsynpunkt.50 

Vad gäller kostnaderna för att bevara biologisk mångfald och 
resilienta (stabila och motståndskraftiga) ekosystem är utgångs-
punkten att den ska bäras av såväl staten (skattebetalarna) som av 
brukarna. Det tidigare sektorsansvaret ska gälla liksom principen 
om att brukaren bär ansvaret för sin ekologiska påverkan. Förslaget 
bygger även på ”No net loss-principen”. 

Reglerna om skogsbruk kan med fördel arbetas in under det 
nuvarande kapitel 12 i miljöbalken, som föreslås få en ny rubrik; 
”Areella näringar och annan verksamhet”. Av tydlighetsskäl presen-
teras dock förslaget nedan som ett fristående kapitel. Vid utform-
ningen av förslaget har hänsyn därför inte tagits till att även den 
nuvarande regleringen i 12 kap. MB om samråd, jordbruk, vilthägn 
och vissa föreskrifter om tillståndsplikt bör samordnas under ka-
pitlet. 

Nedan följer en grov beskrivning av vilka typer av regler som 
bör finnas i ett nytt kapitel om skogsbruk, såsom regler om till-
lämpningsområde, definitioner, särskilda kravregler (t.ex. generella 
krav på naturvårdshänsyn) och prövningsregler. Även om vissa 
paragrafer synes vara formulerade som färdig och ”skarp” lagtext, 
behöver konsekvenserna av förslaget övervägas noggrant. Detta 
gäller i synnerhet viss begreppsanvändning. 

En grov skiss på var tilläggsändringar i miljöbalken kan komma 
att behövas, såsom i 29 kap. om straffansvar, kommer att presente-
ras nedan under rubriken ”Följdändringar och restposter”. Det-
samma gäller hur andra, och oförändrade, regler i miljöbalken 
kommer att påverka rättsläget för skogsbrukets del som en konse-
kvens av att skogsvårdslagen arbetas in under balken. Detta gäller 
exempelvis reglerna i 16 kap. MB om talerätt. 

 
 
 

50 Se t.ex. Rudberg (red.) 2010, s. 10 ff. 
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Exempel på förstärkningar av regelverket: 
1. Krav på minsta tillåtna beståndsålder på fastigheten i kom-

bination med nuvarande regler för andelen ungskog och 
lägsta avverkningsålder. 

2. Regler om sparande och nyskapande av kontinuitetsvärden. 
I de fall kontinuitetsvärden saknas på en fastighet bör krav 
ställas på att träd med potentiella värden för naturvården 
sparas. 

3. Krav på beståndsplanering genom upprättande av skogs-
bruksplaner. 

4. Skärpta krav på hänsynsredovisning i samband med avverk-
ningsanmälan. Vid sidan av att en skogsbruksplan ska upp-
rättas bör även felaktigt lämnade uppgifter straffsanktion-
eras. 
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2.2 Lagförslag 
Några läsanvisningar ska här ges. Som nämnts ovan ska förslagen 
nedan inte betraktas som ”färdig” lagtext utan snarare ses som en 
identifiering av brister i dagens lagstiftning som behöver åtgärdas. I 
vissa paragrafer är texten formulerad såsom lagtext och markeras 
då kursivt. Till de flesta paragrafer fogas en [Not.] som syftar till att 
kort förklara paragrafens innehåll. En mer utförlig motivering följer 
under avsnittet ”Allmänmotivering”. Det är endast de paragrafer 
som, i förhållande till gällande skogsvårdlag,51 föreslås ändras som 
omnämns i förslaget. Även förslag till nya paragrafer ges. 
 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Skogen är en nationell tillgång och ska i enlighet med 1 kap. 1 § förvaltas 
ändamålsenligt för en hållbar hushållning av naturresurserna, för att trygga 
ekosystemtjänster och för att tillgodose andra allmänna intressen. 
 
[Not. Om skogsvårdslagen arbetas in under miljöbalken kommer 
balkens målsättningsparagraf i 1 kap. 1 § MB att gälla för förvalt-
ningen av skog. Möjligen är en särskild målsättningsparagraf för 
reglerna om skog därför överflödig, men har här behållits. Att sko-
gen är en nationell tillgång bör kvarstå som en påminnelse om sko-
gens värden för samhället i stort och inte enbart för dagens markä-
gare. Vad som avses med ”ekosystemtjänster” bör antingen 
preciseras i lagtexten eller i förarbeten, men är inget som kommer 
att utvecklas närmare här. Vad gäller de tidigare uttalade produkt-
ions- och miljömålen ryms dessa inom ramen för begreppet ”eko-
systemtjänster” och under miljöbalkens mål om bl.a. långsiktig re-
surshushållning. I den mån andra allmänna intressen är aktuella att 
vägas in vid tillämpningen av bestämmelserna får detta ske inom 
ramen för 1 kap. 1 § MB.] 
 
 
 

51 Jfr Skogsstyrelsens lagsammanställning Skogsvårdslagstiftningen. Gällande regler 1 
januari 2012. 
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2 § och 3 § 
Paragraferna kan i huvudsak kvarstå med dagens lydelse och be-
handla nödvändiga definitioner av trädbärande marker såsom 
”skogsmark” och ”fjällnära skog”. Vad gäller avgränsningsfrågor 
bör särskilt uppmärksammas att regler som rör skötsel av produkt-
ionsskog inte bör gälla i områden som i väsentlig utsträckning an-
vänds för annat ändamål, som t.ex. i naturreservat eller i områden 
som skyddas genom naturvårdsavtal. 
 
Anläggning och hushållning av skog på produktiv skogsmark 
5 § 
För att främja en god hushållning av virkesförrådet och därtill hörande värden 
ska [X] % av fastighetens areal produktiv skogsmark bestå av äldre skog.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om 
vad som avses med äldre skog och hur den ska fördelas på fastigheten. 
 
[Not. Skyldigheten att anlägga ny skog efter varje enskild avverk-
ning bör utvecklas till ett krav på att upprätthålla en viss angiven 
åldersfördelning eller virkesvolym på fastigheten. Den nuvarande 
formuleringen om reproduktionsplikt motverkar andra skogs-
bruksmetoder och förhindrar hushållning av andra resurser än vir-
kesvolymen, eftersom utgångspunkten för regleringen är det ensi-
diga syftet om virkesproduktion. 

Förslagsvis bör 20 % av fastighetens areal produktiv skog bestå 
av äldre skog. Observera att skyddade områden naturligtvis inte 
kan ingå i beräkningen av denna areal, men däremot frivilliga av-
sättningar eller en roterande andel äldre skog som väntar på av-
verkning. Det krävs en djupare analys för att räkna ut denna andel 
och man får bevaka att värdet blir ambitiöst satt. Detta löser inte 
problemet med att unika skogsbestånd blir avverkade, d.v.s. regeln 
medför inte ett formellt skydd för den äldre skogen, men på land-
skapsnivå kommer det att innebära en kraftig förstärkning av vär-
dena då det absoluta flertalet av fastigheterna saknar äldre skogar. 
Syftet med att låta regeringen eller tillsynsmyndigheten föreskriva 
detaljregleringen är att möjliggöra en mer flexibel planering och 
rådgivning utifrån större eller mindre markinnehav. Så kan till ex-
empel regeln tillämpas på brukningsenheter när fastigheterna är 
små, men på fastighetsnivå när dessa är stora, om det behövs för 
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att en mer ändamålsenlig fördelning i landskapet ska komma till 
stånd. Regeln bör även kunna ligga till grund för beslut i enskilda 
fall om att rikta åtgärderna mot de mest värdefulla bestånden på 
fastigheten.] 
 
6 b § 
Främmande trädarter får inte planteras, sås eller på annat sätt spridas i sam-
band med skogsbruksåtgärder. 
 Skogsstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från förbudet i första 
stycket om det behövs för ett angeläget vetenskapligt ändamål eller annat ange-
läget allmänt intresse. 
 
[Not. Regeln föreslås utvidgas till att omfatta all skogsmark, ej bara 
fjällnära skog.] 
 
8 § 
En paragraf som reglerar ansvaret för anläggning och vård av sko-
gen är fortfarande påkallad, men paragrafen bör, mot bakgrund av 
att återväxtkravet föreslås utvecklas, omformuleras till att avse kra-
ven på virkeshushållning. 
 
Avverkning och andra åtgärder på skogsmark 
10 § 
Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av 
ny skog eller för att tillvarata naturvårdens, friluftslivets eller kulturmiljövår-
dens intressen. 
 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att 
trädbestånd under en viss ålder inte får avverkas samt föreskriva om hur av-
verkning ska bedrivas för en ändamålsenlig återväxt enligt första stycket. 
 
[Not. Den föreslagna förändringen, att avverkning får ske även för 
att tillgodose andra syften än en ändamålsenlig återväxt eller för att 
främja skogens utveckling, bör medföra ett större utrymme för al-
ternativa skogsbruksmetoder som är mer lämpliga för biologisk 
mångfald eller för att t.ex. tillvarata rekreativa intressen. Huruvida 
en avverkning är ändamålsenlig enligt första stycket bör bedömas 
mot bakgrund av gällande landskapsplan och framtagen skogs-
bruksplan.] 
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11 § 
Regleringen står kvar oförändrad. Med fördel bör dock en samord-
ning och hänvisning kunna ske till de regler om krav på landskaps-
planering som föreslås införas i 7 kap MB. 
 
13 a § 
Avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling får inte ske på skogliga impedi-
ment som är större än 0,1 hektar. Enstaka träd får dock avverkas för att 
tillvarata natur- och kulturmiljövårdens intressen. 
 
[Not. Det kan inte anses som god resurshushållning att avverka på 
impediment, då återväxten är så dålig att det kommer ta lång tid att 
återskapa virkesvolymen. En begränsning är alltså rimlig men med 
vissa undantag för att tillgodose andra intressen, såsom framröjning 
av kulturlämningar och för att upprätthålla naturvärden.] 
 
14 § 
Paragrafen om anmälningspliktiga åtgärder bör i huvudsak stå kvar 
oförändrad. Viss modifiering behöver dock ske, framförallt vad 
avser p. 5 då bl.a. reglerna om reproduktionsplikt ändras. I paragra-
fen bör även införas ett krav på att det i samband med en avverk-
ningsanmälan ska bifogas en aktuell och uppdaterad skogsbruksplan 
för fastigheten. Innehållet i en avverkningsanmälan kan även form-
uleras på förordningsnivå. 
 
Ny § 
Om en åtgärd som anmälts enligt 14 § 1 och 2 kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön, ska den myndighet som handlägger ärendet samråda med 
berörda myndigheter. 
 När ett anmälningsärende som avses i första stycket är tillräckligt utrett 
ska den myndighet som handlägger ärendet meddela de förelägganden och för-
bud som behövs enligt 26 kap. 9 §. Om sådana åtgärder inte beslutas ska 
myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föran-
leder någon åtgärd från myndighetens sida. 

I samband med beslut enligt andra stycket ska myndigheten beakta miljö-
kvalitetsnormer enligt 5 kapitlet 2 §. I enlighet med vad som föreskrivs i 2 
kapitlet 7 § andra och tredje stycket får ett beslut inte medverka till att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet 2 § första stycket 1 inte följs. 
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[Not. Paragrafen är ny och innebär att beslutande myndighet ska 
fatta beslut i anmälningsärenden som kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön. Innan sådant beslut fattas ska samråd ske med 
berörda myndigheter såsom länsstyrelsen, som bl.a. handlägger 
dispenser enligt artskyddsförordningen, och Havs- och vattenmyn-
digheten. Paragrafen innebär även en utvidgning av miljökvalitets-
normernas betydelse i samband med skogsbruk. Idag är det som 
huvudregel inte tillåtet att meddela tillstånd till avverkning av fjäll-
nära skog som medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 ka-
pitlet 2 § första stycket 1 MB inte följs. En utvidgning föreslås här 
till att även gälla de anmälningspliktiga åtgärder som avses i 14 § 1 
och 2 och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Därtill 
ska även andra miljökvalitetsnormer än gränsvärden enligt 5 ka-
pitlet 2 § första stycket 1 beaktas i dessa ärenden.] 
 
Fjällnära skog och hänsyn till renskötseln 
Reglerna om skydd av fjällnära skog bör stå kvar i kapitlet om 
skogsbruksregler. Ett alternativ skulle kunna vara att istället lägga 
reglerna i 7 kap och ge de fjällnära skogarna ett generellt skydd 
motsvarande biotopskyddet. Vi förespråkar dock att nuvarande 
reglering med tillståndsplikt kopplat till en stoppregel bör kvarstå. 
Regleringen är i stort inte bristfällig, bara den nuvarande (icke-)-
tillämpningen. Ett problem är emellertid utlösandet av ersättnings-
rätten och avsaknaden av samordning med de formella skydden. 
Det saknas ett kopplat krav på att områden som nekas avverkning 
ska ges ett sådant långsiktigt formellt skydd. Att ställa ett sådant 
krav skulle vara en tämligen främmande fågel i 7 kap och kan san-
nolikt komma att hamna i konflikt med de prioriteringsintressen 
som finns inom ramen för givna budgetanslag. På detta problem 
ges inte någon lösning här. Möjligen bör frågan även fortsättnings-
vis utelämnas från lagtexten och överlåtas på naturvårdsansvariga 
myndigheter att lösa vid tillämpningen. I och med införandet av 
reglerna under miljöbalken kommer dock talerätt att erkännas för 
bl.a. miljöorganisationer och eventuella feltillämpningar av stopp-
regeln kan därmed bli föremål för domstolsprövning. I samband 
härmed vill vi återigen betona att det inte ska betraktas som på-
gående markanvändning att avverka skogar som aldrig tidigare bli-
vit avverkade, såsom fjällurskogar. Detta innebär att inskränkningar 
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i markanvändningen för att bevara dessa skogar inte ger rätt till 
ersättning. 
 
Ädellövskog 
Reglerna som berör ädellövskog (22–28 §§ med tillhörande före-
skrifter) bör i huvudsak bestå, särskilt kravet på bevarande av 
ädellövskog och tillståndsplikten. 
 
Åtgärder mot skadliga insekter 
Krav på åtgärder för att förhindra större utbrott av skadeinsekter 
kan motiveras även framgent. Problemen ligger inte i lagtextens 
utformning utan snarare på utformningen av SKS:s föreskrifter, 
allmänna råd och deras tillämpning. 

1. Begreppet rått barrvirke bör ändras till rått granvirke, då det 
i praktiken handlar om utbrott av granbarkborre man öns-
kar hantera. Med rått granvirke ska avses virke av släktet 
Picea som varit död i högst ett år. 

2. I regelverket bör även skrivas in undantag för naturskyddade 
områden, d.v.s. områden som är avsatta för biologisk mång-
fald och där skogsbrukets intressen inte bör få företräde ge-
nom denna lag. Detta bör framgå redan av de inledande pa-
ragraferna om tillämpningsområde och definitioner. 
Undantagen för fjällnära skog och impediment bör finnas 
kvar. 

3. I samband med större utbrott av granbarkborre i vissa om-
råden bör tillsynsmyndighet kunna förbjuda ytterligare slut-
avverkningar och gallringar för att förhindra nya hyggeskan-
ter och för att minska risken för nya insekts- och 
stormskador. 

 
En viss möjlighet för myndighet att lämna dispens bör finnas. 
 
Allmänna hänsynsregler  
[Not. För att öka tydligheten och lagföring av avvikelser från regel-
verket föreslås att ett antal absoluta hänsynsregler förs in i lagtex-
ten. Dessa krav på hänsyn menar vi bör konstituera vad som utgör 
en laglig pågående verksamhet, varför hänsynen inte ska ligga till 
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grund för ersättningsberäkningar. Kraven kan betraktas som en 
konkretisering av de krav på försiktighetsmått m.m. som kan ställas 
med stöd av 2 kap. MB. Det bör i sammanhanget påpekas att det 
även i annan lag finns absoluta krav som även gäller för skogsbru-
ket, t.ex. kulturminneslagen.] 
 
Ny § 
Inga skogsbruksåtgärder får förekomma i skyddszoner mot vattendrag, sjöar, 
småvatten och källor som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten 
eller en fuktig markyta. Åtgärder utanför dessa skyddszoner ska ske så att 
inga skador uppstår på nämnda områden. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela undantag 
från första stycket för att tillgodose vissa angelägna allmänna intressen. 
 
[Not. Storleken på skyddszonerna bör variera med storleken på 
vattnet eller vattendraget, men får ingenstans vara mindre än 10 
meter breda. Denna skyddszon, som lämnas helt orörd, bör kom-
bineras med ytterligare en zon där körning och andra markarbeten 
inte får förekomma. Avståndet ska räknas från högsta vattenstån-
det. En möjlighet att föreskriva om undantag bör finnas, exempel-
vis för att tillåta natur- och kulturvårdande åtgärder, betesdrift och 
dylikt. Ytterligare en möjlighet är att lyfta några av naturtyperna, 
kanske främst småvatten och källor, till det generella biotopskyd-
det.] 
 
Ny §  
Vid avverkning ska på den berörda arealen minst 10 äldre evighetsträd per 
hektar lämnas kvar. 

Träd med öppna håligheter eller större barklösa partier på stammen får ej 
avverkas eller skadas. Detta gäller även träd med kulturspår i form av äldre 
ristningar, gränsmarkeringar eller hamling. 
 
[Not. I första stycket avses med berörd areal den areal som avver-
kas. Således ingår inte skyddszoner eller andra områden där man 
inte får avverka. Denna hänsyn ska tas vid all avverkning, även vid 
röjning och gallring ska evighetsträd väljas ut och sparas. Med 
evighetsträd avses levande träd och inte t.ex. högstubbar. Att det i 
sista stycket ställs krav på att hålträden ska vara ”öppna” är för att 
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det ska vara möjligt att identifiera dem (det finns ihåliga träd där 
inga tydliga, yttre spår avslöjar det). Detta ställer naturligtvis krav 
på planering i fält.] 
 
Ny § 
Död ved grövre än 30 cm i form av torrträd, stubbar högre än 0,5 meter och 
lågor får ej avlägsnas eller förstöras. Detta gäller inte rått granvirke som enligt 
29 § till skydd för den levande skogen måste transporteras bort. 
 
[Not. Att rått granvirke inte omfattas av regeln beror på att sådant 
virke kan utgöra källa till skadeinsekter och ska enligt reglerna un-
der 29 § i vissa fall transporteras bort. Här hänvisas till den nuva-
rande regleringen i 29 § med de ändringar som föreslås ovan under 
rubriken ”Åtgärder mot skadliga insekter”.] 
 
Hänsyn till naturen samt sociala och kulturella värden 
30 § 
Innebörden i nuvarande 30 § kan i stort sett stå oförändrad men 
med införandet av att föreskrifterna även får omfatta hänsyn som 
ska tas till sociala värden. 
 
Kunskapskrav 
Ny § 
För förvaltningen av skog ska markägaren upprätta en skogsbruksplan med 
beaktande av gällande landskapsplan. Av skogsbruksplanen ska framgå vilka 
natur- och kulturvärden samt sociala värden som finns på fastigheten liksom 
hur enskilda bestånd ska förvaltas för att bevara dessa värden. Vid behov bör 
också framgå hur sådana värden kan utvecklas. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela ytterligare 
föreskrifter om innehållet i och utformningen av skogsbruksplaner. 
 
[Not. Paragrafen är ny och innebär ett återinförande av krav på 
skogsbruksplan. Av planen ska bland annat framgå hur markägaren 
avser att leva upp till lagstiftningens krav, men det bör även anges 
hur det frivilliga ansvaret kommer att mötas såsom var eventuella 
frivilliga avsättningar finns lokaliserade liksom hur tillsynsmyndig-
heters rekommendationer kommer att följas. Planerna bör dels be-
traktas som ett viktigt beslutsunderlag och dels kunna fungera som 
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ett verktyg för att implementera sådana obligatoriska landskapspla-
ner som föreslås införas i 7 kap. MB. Vad gäller kravet på skogs-
bruksplaner kan det alternativt begränsas till att gälla i samband 
med avverkningsanmälningar. Man kan även tänka sig att det införs 
en möjlighet för markägaren att begära att skogsbruksplanen antas 
av Skogsstyrelsen. Lämnande av oriktiga uppgifter i skogsbrukspla-
nen bör sanktioneras.] 
 
32 § 
Kraven på miljöanalys kvarstår. Krav på vissa konsekvensanalyser 
är motiverat även om resultatet ofta är godtyckligt. Tydligare for-
muleringar av om en metod kan ingå i hållbart nyttjande vore 
önskvärt. 
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2.3 Allmänmotivering 
I detta avsnitt förs en allmän diskussion om motiven till och konsekven-
serna av förslagen ovan. 
 
2.3.1 Äganderätten och ansvaret för laglig markanvändning 
Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen har markägaren rätt till ersätt-
ning i samband med att staten begränsar användningen av mark på 
en fastighet. Alla restriktioner av markanvändning ersätts dock inte. 
Dels måste det vara fråga om pågående markanvändning som avse-
värt försvåras, och dels är ersättningsrätten beroende av i vilket 
syfte inskränkningen sker. Inskränkningar som sker av hälso-
skydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl omfattas inte av grundla-
gens egendomsskydd. Att ersätta en markägare för att denne inte 
ges rätt att förorena sin omgivning skulle bland annat strida mot 
den internationella principen om att förorenaren betalar (Polluter 
Pays Principle) som är etablerad i svensk rätt. 

Vid sidan av att karaktären av ett ingrepp styr frågan om ersätt-
ningsrätten är det som nämnts endast begränsningar av pågående 
markanvändning som är ersättningsgill. Med pågående markanvänd-
ning avses laglig pågående markanvändning. Markägaren har inte 
rätt till ersättning för att denne inte får bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som strider mot lagstiftningen. Exempelvis har 
skogsbrukaren att iaktta hänsynsreglerna i 2 kapitlet MB utan an-
språk på ersättning. 

Även i skogsvårdslagen finns bestämmelser som anger vad som 
utgör en lagenlig markanvändning, eller med andra ord vilka 
skyddsåtgärder som utgör ett normalt led i skogsbruket i form av 
naturvårdshänsyn och som inte är ersättningsgill om de medför att 
markanvändningen begränsas. När naturskyddsföreskrifter infördes 
i skogsvårdslagen 1974 angavs att vissa icke ersättningsgilla 
minimikrav om naturvårdshänsyn och hänsyn till rekreation ska 
kunna ställas på ett rationellt skogsbruk. Som ett normalt led i 
skogsdriften angavs bland annat att det vid slutavverkning ska 
lämnas träd och trädridåer i omedelbar anslutning till bebyggelse, 
vid sjöar och vattendrag liksom att boträd ska sparas.52 Mot 
bakgrund av den inte sällan framförda åsikten att mer 
naturvårdshänsyn ryms inom det ersättningsfria utrymmet, har det 

52 Se prop. 1974:166, s. 89 f. 
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även senare införts regler om bland annat förstärkt skydd för den 
fjällnära skogen.53 Vi menar att det fortfarande finns behov av, och 
utrymme för, att ställa högre krav på brukaren vad gäller 
naturvårdshänsyn, inte minst mot bakgrund av nya insikter och 
kunskaper om skogsekosystemens betydelse för att nå miljö- och 
klimatmål men även med avseende på rättsutvecklingen på 
miljöområdet. 

Sedan begreppet ”pågående markanvändning” infördes i lag-
stiftningen 1972 har positionerna för naturvården skjutits fram av-
sevärt. Flera internationella miljökonventioner har tillträtts och 
Sverige har inom EU-samarbetet åtagit sig att implementera fågel-
direktivet och art- och habitatdirektivet. Målet om en hållbar ut-
veckling kommer idag till uttryck i regeringsformen och utgör 
grunden för såväl miljöpolitiken som den samlade miljölagstift-
ningen. Att begreppet bör ges en samhällskontextuell tillämpning 
går att utläsa redan av förarbetena till 1972-års lagstiftningsreform. 
Vid diskussion om vad som kunde anses omfattas av begreppet 
framhölls att: 
 

”Något entydigt svar på frågor av denna art går inte att lämna. 
Bedömningen måste ske från fall till fall och med utgångspunkt i vad 
som vid varje tidpunkt framstår som en naturlig fortsättning av den 
pågående markanvändningen. Härvid är att beakta bl.a. samhällets syn på 
lämpliga bruknings- och rationaliseringsmetoder sådan denna kommer 
till uttryck i bl.a. den jord- och skogsbrukspolitiska lagstiftningen eller på 
annat sätt.”54 

 
Myndighetspraxis har fram till nu gett utrymme för en flexibel till-
lämpning av begreppet, men utvecklingen har varit ensidig till för-
mån för produktionsintressen och möjliggjort ett allt intensivare 
skogsbruk. Av särskild vikt i sammanhanget är att denna tillämp-
ning i stor utsträckning bara har skett på myndighetsnivå. Vare sig 
lagstiftaren eller domstolen har tagit ställning till om t.ex. kalav-
verkning av urskog, uttag av GROT eller stubbrytning ska anses 
utgöra ”pågående” markanvändning. I ett nutida sammanhang me-

53 Se prop. 1990/91:3, s. 46 ff. 
54 Se prop. 1972:111, bil. 2 s. 334 (vår kursivering) där frågan som diskuterades var om 
kalavverkning kunde betraktas som en normal driftsmetod inom ramen för begreppet 
”pågående” markanvändning. 

37 

 



Maria Forsberg och Artur Larsson 

nar vi att utrymme och incitament finns för att i begreppet omfatta 
ökade krav på brukaren i form av naturvårdshänsyn. Sådana krav 
har redan införts genom 2 kap. MB,55 som dock ännu inte har 
kommit till någon praktisk tillämpning i skogen. Genom att här 
införa skogsvårdslagens regler i miljöbalken kommer kopplingen 
till de grundläggande minimikraven i 2 kap. MB att tydliggöras. 

Av 2 kap. 3 § MB framgår att alla som avser att vidta en åtgärd, 
t.ex. en skogsbruksåtgärd, ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada 
eller olägenhet för miljön. När det är fråga om yrkesmässig verk-
samhet ska den bästa möjliga tekniken användas. Dessa försiktig-
hetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att åtgärden kan 
medföra skada eller olägenhet för miljön, det vill säga försiktig-
hetsprincipen ska tillämpas. Enligt 2 kap. 7 § MB ska kraven i 3 § 
uppfyllas i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 
dem. Någon ersättningsrätt är som nämnts inte kopplad till kraven. 

I det ovan angivna lagförslaget har vissa hänsynskrav precise-
rats, såsom krav på skyddszoner mot vatten och kvarlämnande av 
evighetsträd och död ved. Dessa bör betraktas som ett förtydli-
gande av de krav som bör anses rymmas inom ramen för 2 kap. 3 
och 7 §§ MB. 

 
2.3.2 Förvaltningsmål för skogen 
I och med att bestämmelserna i skogsvårdslagen arbetas in under 
miljöbalken kommer miljöbalkens övergripande mål om hållbar 
utveckling att gälla även för regleringen av skogsvårdsfrågor.56 Un-
der detta mål ryms såväl det nuvarande miljömålet som produkt-
ionsmålet. Produktionsmålet kommer för närvarande till uttryck i 
lagtexten genom att 1 § SVL anger att skogen ska skötas så att den 
uthålligt ger en god avkastning. En sådan långsiktigt uthållig avkast-
ning är avhängig en ekologisk hållbar utveckling,57 och kan ses som 

55 Se Bengtsson m.fl. 2012, s. 31:18 och 31:20, och Forsberg 2012, s. 138 ff. 
56 Detta innebär bl.a. att reglerna ska tillämpas så att biologisk mångfald bevaras, se 1 
kap. 1 § 2 st. 3 p. Av förarbetena framgår att det vid tveksamheter om hur balkens 
bestämmelser ska tillämpas, så ska det beslut fattas som bäst stämmer överens med en 
hållbar utveckling, se prop. 1997/98:45 del 2 s. 8. I sammanhanget bör dock poängteras 
att miljöbalken redan idag är tillämplig på skogsbruksåtgärder. 
57 Se ovan under kap. 1.4.2. 

38 
 

 



En ny svensk skogsmodell 
 

en del av miljöbalkens mål om långsiktig resurshushållning. Mot 
bakgrund härav behöver produktionsmålet inte uttryckas särskilt då 
det dels täcks inom ramen för den föreslagna lydelsen i 1 § lagför-
slaget, om att skogen ska förvaltas så att ekosystemtjänster upprätt-
hålls och för en hållbar hushållning av naturresurserna, och dels 
faller in under miljöbalkens mål om långsiktig resurshushållning. 

Att skogen är en nationell tillgång bör kvarstå i lagtexten som 
en påminnelse om skogens värden för samhället i stort, inklusive 
kommande generationer, och inte enbart för dagens markägare. Att 
skogen är en förnyelsebar resurs behöver dock inte uppmärksam-
mas särskilt, inte minst då detta inte alltid är fallet vad gäller biolo-
giska och kulturella värden. 
 
2.3.3 Hushållning av skogsresurserna 
Det moderna skogsbruket har varit mycket framgångsrikt i sin strä-
van att öka virkesvolymen i Sveriges skogar. Detta har skett genom 
tillväxtfrämjande åtgärder (plantering, markberedning, gödsling, val 
av plantmaterial m.m.) och genom att uttaget varit lägre än tillväx-
ten i skogen. Allmänt accepterat är att detta i flera fall skett på be-
kostnad av andra värden, såsom möjligheter till rekreation, biolo-
gisk mångfald och landskapets estetiska värden. För skogsnäringen 
har denna utveckling varit ekonomiskt positiv. En större virkesvo-
lym har inneburit att mer kunnat avverkas, men de positiva kalky-
lerna förklaras också av den mycket dramatiska rationaliseringen 
som skogsbruket genomgått de senaste decennierna. 

Avverkningen har dessutom ökat de senaste åren och närmat 
sig tillväxten i skogen, enligt Skogsstyrelsens analyser.58 Detta inne-
bär att avverkningspotentialen inte kommer att kunna öka de 
närmaste decennierna. Samtidigt ökar anspråken på skogen från 
naturvårdens och kulturmiljövårdens sida, samt för att tillgodose 
människors behov av rekreation och andra sociala aspekter. Därtill 
ska läggas en allt större efterfrågan på biobränsle, vilket ytterligare 
ställer krav på avvägningar mellan olika intressen. I ljuset av detta 
framstår det som uppenbart att skogsbruket måste agera under pa-
raplyet ”långsiktigt hållbart nyttjande” så att samhällets samtliga 
behov kan tillgodoses. 

58 Skogsstyrelsen 2008.  Se även Claesson (red.) 2008.  
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Man bör uppmärksamma att ett ökat virkesförråd även kan komma 
naturvården till gagn, men förutsätter styrmedel som tillser att så 
sker. Idag står större delen av detta virkesförråd till skogsbrukets 
förfogande, med undantag för det som finns i skyddade områden 
och i viss mån frivilliga avsättningar. 

Som en övergripande bakgrund kan följande tänkbara metoder 
för att öka virkesförrådet nämnas: 

Skyddade områden eller andra områden som helt är undantagna skogs-
bruk under lång tid. Eftersom inget uttag görs kommer virkesvoly-
men att öka kraftigt under lång tid. Om ingen störning i denna suc-
cession sker uppnås så småningom ett maximalt virkesförråd och 
tillväxten avstannar, däremot kan kolbindningen i marken fortsätta 
ytterligare en tid. Skogar som uppnått ett sådant klimaxstadium är 
dock sällsynta nedanför den svenska fjällkedjan, därför har vi i våra 
äldre skogar ofta den största tillväxten tillsammans med ett stort 
virkesförråd, vilket gör dem till viktiga kolsänkor. Eftersom de 
också många gånger är gamla är de viktiga för många arter och helt 
avgörande för de mest känsliga arternas överlevnad. Många gånger 
upplevs de som estetiska och bra rekreationsområden, och i norra 
Sverige producerar de hänglavar som är viktiga för renskötseln. 

Omföring av öppen mark till skog. En större skogsmarksareal inne-
bär att mer skog kan odlas, men detta innebär i många fall en kon-
flikt med andra intressen då t.ex. jordbruksmark tas i anspråk. För-
utom en minskad areal odlingsbar mark kommer en beskogning av 
öppna marker ha en negativ inverkan på landskapsbilden, biologisk 
mångfald och rekreation. 

Intensivare skogbruk på skogsmarken. Intensivodling är nästan alltid 
förknippat med nackdelar för rekreation och naturvård, och kan 
därför inte bedrivas i någon större omfattning och bara på marker 
med låga naturvärden. Här ryms en lång rad åtgärder som oftast är 
förknippade med trakthyggesbruk, såsom markberedning, 
stubbrytning, gödsling, skogsbilvägar och dikning, val av 
främmande plantmaterial, borttagande av död ved m.m. 
Intensivskogsbruket ska inte betraktas som pågående 
markanvändning. Om intensivodling ska tillåtas är det därför av vikt 
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att t.ex. tillstånd krävs för att tydligt markera att en ändrad 
markanvändning planeras.59 

Reglering av virkesuttaget och den stående virkesvolymen. En adaptiv re-
glering tillåter ett skogsbruk som anpassas efter måluppfyllelsen 
och inte efter marknadens efterfrågan. En fördel är också att detta 
tillåter en styrning mot ett önskat tillstånd i skogen, t.ex. en önskad 
åldersfördelning. 

 
2.3.4 Gammal skog gynnar många 
I lagförslaget föreslås en tydligare hushållning av virkesvolymen 
genom reglering av åldersfördelningen på fastigheterna, och alltså 
indirekt det möjliga virkesuttaget. Det bör noteras att detta är en 
reglering av det brukade skogslandskapet, och förutsätter att tillräck-
liga arealer har skyddats från skogsbruk. Det handlar alltså om 
kommunicerande kärl, där ett intensivare skogsbruk eller alltför 
små skyddade arealer kommer kräva en hårdare reglering, och tvär-
tom. 

Förslaget är en vidareutveckling av nuvarande hushållningsreg-
ler i skogsvårdslagen, mer bestämt 10 § om lägsta ålder för föryng-
ringsavverkning och 11 § om högsta tillåtna areal för föryngrings-
avverkning. Dessa regler syftar till att säkra framtida möjligheter till 
avverkning. Vårt förslag går längre och syftar till att även tillgodose 
andra allmänna behov, i första hand sociala värden och naturvård. 
Detta bör göras genom en fortsatt uppbyggnad av landets virkes-
förråd och en höjning av skogens medelålder (observera att ålder 
och virkesvolym är positivt sammanlänkade). De förväntade vins-
terna och fördelarna är följande: 

1. En större virkesvolym tillåter ett större framtida virkesuttag, 
samtidigt som även andra värden kan främjas. 

2. En grövre och äldre skog är gynnsam för biologisk mång-
fald, eftersom många arter föredrar grova och gamla träd, 
och mängden död ved och andra kvaliteter förekommer i 
större mängd i dessa skogar. Sannolikheten ökar att arterna 
hinner kolonisera skogen innan nästa avverkning. 

3. En grövre och äldre skog lämpar sig bättre för rekreation, 
turism och bärtillgången är ofta större. 

59 Se Michanek & Petterson 2010, s. 41 f. 
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4. En grövre och äldre skog binder mer kol och utgör en pus-
selbit i klimatarbetet. 
 

Regeln bör vara framåtsträvande och målinriktad och syfta till att 
upprätthålla en hög andel äldre skog på den brukade marken. Ett 
förslag till sådan regel är alltså att ”x % av en brukningsen-
hets/fastighets produktiva skogsmark ska bestå av skog äldre än 
y år”. En gradering kan göras för större och mindre fastigheter. 
Regeln bör kombineras ihop med nuvarande 10 § och 11 § SVL 
om lägsta avverkningsålder och högsta tillåtna areal för föryng-
ringsavverkning. 

Exakt vilka andelar och åldrar som paragrafen ska reglera måste 
analyseras närmare, tillsammans med de övriga hushållningsregler-
na, samt konsekvenserna av dessa. Rimliga men preliminära värden 
är att 20 % av fastighetens areal på sikt bör bestå av skog äldre än 
140 år. Idag utgör skog av denna ålder ca 7 % av den produktiva 
skogsmarksarealen utanför skyddade områden. Ytterligare ca 6 % 
utgörs av skog med åldern 121–140, som alltså kan växa in i 141-
årsklassen inom 20 år. Man kan också överväga att sätta ålderskra-
vet vid 120 år i kombination med en större andel, eller att differen-
tiera mellan olika delar av landet och olika skogstyper. 

Konsekvensen av denna och övriga hushållningsregler blir en 
begränsning i hur mycket skog som kan avverkas vid ett enskilt 
tillfälle. För markägare med en låg andel äldre skog blir restriktion-
en större under en övergångsperiod när skogen måste växa till sig. 
Under denna period kommer markägarens avverkningsutrymme att 
utgöras av den skog som är äldre än lägsta tillåtna avverkningsålder, 
men yngre än ”äldre skog”. Av denna skog som är möjlig att av-
verka får endast hälften (för de flesta) avverkas så att markägaren 
inte bryter mot 11 § om största tillåtna andel ungskog. För att mar-
kägare som saknar tillräcklig areal äldre skog inte ska anses bryta 
mot denna regel behöver begreppet äldre skog definieras som skog 
äldre än 140 år eller avsatts med avsikt att bli så. 

Förutom att andelen äldre skog ökar i landskapet uppstår den 
positiva effekten att myndigheternas arbete med att skydda värde-
full skog kommer att avlastas. Många bestånd med värdefull natur 
kommer att få åtminstone ett temporärt skydd mot avverkning un-
der tiden bestånden växer till sig. Regeln stoppar dock inte avverk-
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ning av sådana bestånd där det finns en större andel än vad lagen 
kräver, tvärtom kan man förvänta sig ett större avverkningstryck på 
dessa skogar. Detta innebär att myndigheterna då kan koncentrera 
sig på de skogar med höga naturvärden som för tillfället är hotade. 
Det är också möjligt att markägaren avsätter den nödvändiga ande-
len äldre skog som sina frivilliga avsättningar nu och i framtiden, 
och helt förlägger avverkningarna på andra delar. 

 
2.3.5 Sociala värden 
Tillgången till natur och friluftsliv anses normalt utgöra en eko-
systemtjänst och omfattas därför också av hållbarhetsbegreppet. 
Med andra ord förväntas vi förvalta skogen och naturen på ett så-
dant sätt att människors tillgång till en god miljö tryggas, vilket 
också uttrycks i miljöbalkens första paragraf. Hänsyn till sociala 
värden omnämns inte uttryckligen i skogslagstiftningen, men viss 
hänsyn till stigar, spår och leder ska tas i samband med skogsbruks-
åtgärder.60  

Skog med höga sociala värden hotas idag av såväl exploatering 
som avverkning med återplantering. Studier från SCB visar att area-
len grönområden i de 10 största städerna minskar.61 Detta tyder på 
att skog med höga sociala värden minskar, även om underlag fort-
farande saknas för att kunna mäta tillståndet. Det saknas t.ex. sta-
tistik över hur stor areal skog som hyser sociala värden och var den 
är belägen, vilket samtidigt innebär att vi inte vet hur stor del av 
skogens sociala värden som är skyddad. Samtidigt saknas bristana-
lyser på både lokal, regional och nationell nivå som fastslår vilka 
och hur stora områden som behöver skydd, samt i vilka områden 
skog bör återskapas eller restaureras för att skogens sociala värden 
ska bibehållas eller öka. 

Skogens sociala och kulturella värden finns omnämnda i gäl-
lande politik, men har i praktiken fått en helt underordnad, för att 
inte säga obefintlig, ställning i genomförandet. Hänsynen till de 
sociala värdena bör stärkas och en större tydlighet vad dessa hän-
syn omfattar bör formuleras i regelverket. Detta bör göras genom 
tydligare föreskrifter, men även en uttalad formulering i lagtext att 
även sociala värden omfattas av bemyndigandet i 30 § SVL. 

60 Se 7 kap. 25 § och 30 § i SKSFS 2011:7. 
61 http://www.scb.se/pages/pressrelease_303645.aspx. 
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Förutom hänsyn till stigar, spår och leder, som redan nämns i före-
skrifter och allmänna råd, bör föreskrifterna även omfatta: 

1. Hänsyn och skyddszoner intill bostadshus. 
2. Förstärkt hänsyn i områden av särskild vikt för det rörliga 

friluftslivet. 
3. Förstärkt hänsyn och samrådskrav i samband med avverk-

ning i tätortsnära områden. 
 
I viss utsträckning bör allmänheten även få möjlighet att delta i 
samband med förvaltning av skog. Detta är kanske särskilt angelä-
get vad gäller tätortsnära skog. Nedan föreslås att krav på obligato-
riska landskapsplaner införs. Sådana planer bör enligt förslaget fö-
regås av en samrådsprocess där enskilda markägare och berörd 
allmänhet ges möjlighet att påverka närmiljön. 

I kapitlet nedan om ”Det kommunala ansvaret för skogens eko-
systemtjänster” föreslås även att ett tydligare ansvar införs för 
kommunerna att planera markanvändningen i syfte att trygga med-
borgarnas tillgång till natur och friluftsliv. 

 
2.3.6 Skyddszoner mot vatten 
I förslaget till lagtext föreslås en regel om skyddszoner mot vatten. 
Sådana skyddszoner syftar till att dels skydda själva vattnet från 
mekaniska skador och förorening i form av slam, tungmetaller och 
näringsläckage,62 och dels skydda den ekologiskt viktiga 
strandregionen. Såväl erfarenhet som forskning har visat att det just 
i strandregionen ofta finns arter som är särskilt känsliga för 
skogsbruk.63 Därmed får flera arter ett förstärkt skydd, men även 
vissa naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet.64 
Samtidigt skapar dessa skyddszoner ett ekologiskt nätverk som 
möjliggör spridning för många arter i landskapet. Strandregionerna 
är också viktiga rekreationsområden och påverkar landskapsbilden. 

Behovet av skyddszoner (även kallade ”kantzoner”) har tidigare 
påtalats i den fördjupade miljömålsutvärderingen65 och nyligen 

62 Se sammanställning i Hjerpe & Olsson 2008. 
63 Hylander m.fl. 2004 samt Dynesius m.fl. 2007 har t.ex. visat att skyddszoner på fuktig 
mark och längs vattendrag är viktiga för bevarandet av blötdjursfaunan och mossfloran. 
64 Främst svämlövskog och svämädellövskog, men även inslag av västlig tajga och andra skogs-
typer. 
65 Skogsstyrelsen 2007.  

44 
 

 



En ny svensk skogsmodell 
 

även av miljömålsberedningen66, och bredden på zonerna har före-
slagits vara 10–20 meter. I Skogsstyrelsens förslag till nytt delmål 
rekommenderades en körningsfri zon på minst 10 meter, i övrigt 
var målet att den ekologiska funktionaliteten skulle vara bevarad 
även efter skogliga åtgärder. Vi bedömer att det behövs en tydligare 
formulering i form av lagtext för att regeln ska ha någon verkan. 
Skogsbruk i zoner längs vatten är dessutom inte förenligt med en 
rad andra allmänna intressen. Det kan däremot vara motiverat med 
en differentiering av zonen beroende på vattnets storlek och status 
i enlighet med ramdirektivet för vatten. En samordning mellan be-
rörda myndigheter innan skyddszonen fastställs är därför rimlig. 

 
2.3.7 Skydd av hålträd och evighetsträd 
För att förtydliga och förstärka skyddet för vissa arter föreslås att 
ett generellt förbud mot avverkning av hålträd införs under kapitlet 
om skogsbruk. Ett sådant generellt skydd skulle förstärka imple-
menteringen av art- och habitatdirektivet där det anges att rast- och 
viloplatser ska skyddas för vissa utpekade arter. Med hålträd avses 
träd som på stammen har öppna hål, alltså synliga för en betraktare 
i fält. Dessa träd är några av de mest angelägna att lämna som hän-
syn då de hyser högre naturvärden än ett genomsnittligt träd. Hål-
träden avviker i stort sett alltid i utseende i ett brukat bestånd, till 
exempel genom sin högre ålder, grövre bark eller ymniga påväxt av 
lavar och mossor. Organismer som särskilt gynnas av hålträd är 
fladdermöss, vedlevande insekter och hålbyggande fåglar. 

Även när inga hålträd finns på berörd areal förväntas markäga-
ren att ta sådan hänsyn att naturvärdena inte ytterligare försämras, 
utan snarare utvecklas. En sådan lämplig åtgärd är att lämna evig-
hetsträd, d.v.s. att välja ut ett antal äldre träd som inte avverkas eller 
skadas, utan ges möjlighet till fri tillväxt. Genom att lämna evig-
hetsträd kan man också i viss mån överbrygga det kontinuitetsbrott 
som blir följden av en slutavverkning. En förutsättning är också att 
det är de biologiskt mest värdefulla träden som lämnas, t.ex. de 
äldsta individerna i beståndet eller träd med brandljud eller andra 
stamskador, vilket måste uttryckas i tillhörande föreskrifter. I till-

66 SOU 2013:43. 

45 

 



Maria Forsberg och Artur Larsson 

synsarbetet kommer uppföljningar behövas för att förvissa sig om 
att rätt hänsyn tas och att evighetsträden de facto lämnas kvar.  
 
2.3.8 Främmande arter i skogen 
Det är ett stort ekologiskt vågspel att sprida främmande arter. Det 
finns ofta en punkt där man inte längre kan vända klockan och 
stoppa en negativ utveckling. Som exempel kan contortatallen tas, 
som inte sades kunna föröka sig själv i Sverige men som nu kan 
påträffas på åtskilliga platser i naturen. Det finns en stor risk att 
samhället kommer att behöva använda omfattande resurser för att 
t.ex. sanera naturreservat från främmande trädslag för att dessa inte 
ska konkurrera med inhemska arter. Förutom stopp för spridning 
av främmande trädslag behövs också en långsiktig plan för avveckl-
ing av de planteringar och spontana spridningar som redan finns. 
 
2.3.9 Planering som kunskapsförsörjning 
Inom den internationella rätten ges återkommande uttryck för 
behovet av landskapsplanering för att kunna bevara biologisk 
mångfald.67 Samma slutsats återfinns inom den 
naturvårdsbiologiska forskningen.68 Även inom miljömålsarbetet 
betonas vikten av att förvalta biologisk mångfald ur ett 
landskapsperspektiv.69 Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv 
innebär bl.a. att ”samhällets insatser för att bevara den biologiska 
mångfalden bedrivs med ett landskapsperspektiv på förvaltningen 
av ekosystem”.70 Landskapsplanering är kanske särskilt påkallat i 
den svenska skogen där en stor del av naturvärdena återfinns i 
fragmenterade landskap av monoton och likåldrig 
produktionsskog. Med planering som verktyg underlättas 
möjligheten att avgöra var naturvårdsinsatser gör mest nytta och 
tillse att en tillräcklig mängd funktionella livsmiljöer finns lämpligt 
fördelade i skogslandskapet. En planering för en grön infrastruktur 
kan även skapa utrymme för och kunskap om var skogsbruk 
eventuellt kan bedrivas mer intensivt. 

67 Se t.ex. Malawiprinciperna och Skogsprinciperna. Se även EU:s bevarandestrategi. 
68 Se t.ex. Angelstam m.fl. 2010, s. 14 ff. och Angelstam 1997, s. 142 f. 
69 Se t.ex. prop. 2009/10:155, s. 235. Se även Naturvårdsverket 2010, s. 11. 
70 Se prop. 2009/10:155 Svenska miljömål, s. 230. Se även prop. 2004/05:150 Svenska 
miljömål, s. 203. 
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Idag saknas i stor utsträckning ett landskapsperspektiv vid förvalt-
ning av skog. Det saknas krav på planering för att samordna natur-
vårdsinsatserna, såväl rättsliga som frivilliga, i syfte att skapa ett 
mer funktionellt landskap med skyddade ytor och ekologiska 
spridningsvägar. Det saknas en ekosystemansats. Utgångspunkten 
för dagens skogslagstiftning är inte att skogen ska brukas inom ra-
men för ekologiskt hållbara ramar, utan reglerar i princip endast 
hur olika bestånd, isolerat från det övriga landskapet, får eller ska 
skötas för att dämpa negativ påverkan på motstående intressen. 

Idag saknas även tillräckligt underlag om hur enskilda bestånd 
ska skötas för att nå miljö- och skogspolitiska mål.71 En bidragande 
orsak är att många markägare saknar skogsbruksplaner. Detta gäller 
framförallt skogsbrukare som inte är certifierade. Det tidigare 
lagstadgade kravet på skogsbruksplaner slopades vid avregleringen 
1994. Förväntningen från lagstiftarens sida var att sådana planer 
även fortsättningsvis skulle tas fram då behovet av dem, för att 
kunna ta erforderlig naturvårdshänsyn, sedan länge var ett erkänt 
faktum och att ett kunskapsansvar för skogens skötsel åvilar skogs-
brukaren.72 Förväntningarna har inte infriats i tillfredsställande ut-
sträckning. Regeringen har betonat problemet med att många 
skogsägare saknar skogsbruksplaner och därmed aktuell kunskap 
om sina fastigheter.73 Enligt regeringen förhindrar denna kun-
skapsbrist möjligheten att genomdriva såväl miljömålet som pro-
duktionsmålet. 

Att det saknas krav på skogsbruksplaner och miljökonsekvens-
beskrivningar i samband med avverkningar innebär även att Skogs-
styrelsen i många fall har ett icke tillfredsställande beslutsunderlag i 
samband med bedömningar av avverkningsanmälningar. Mot 
denna bakgrund omfattar föreliggande rapport förslag om att obli-
gatoriska landskapsplaner införs (se nedan), liksom krav på be-
ståndsplanering. Landskapsplanerna, som förslagsvis bör antas av 
länsstyrelsen i samråd med Skogsstyrelsen, bör fungera som vägle-
dande dokument dels i samband med skydd av områden, både vad 
gäller arbetet med formellt som frivilligt skydd, och dels för skogs-
bruket i samband med skogsskötsel. En mer operativ funktion bör 

71 Se t.ex. SOU 2013:43, s. 160. 
72 Se prop. 1992/93:226, s. 39. 
73 Se prop. 2007/08:108, s. 49 f. 
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landskapsplanen få genom att krav på beståndsplanering – skogs-
bruksplaner – återinförs, där skogsbruksplanerna ska tas fram i en-
lighet med landskapsplanen. Vad gäller rättsverkan av skogsbruks-
planer ska dessa enligt förslaget vara obligatoriska, men ett 
alternativ är att en regel införs att planen, om markägaren så öns-
kar, antas av Skogsstyrelsen och ges en mer bindande verkan. Här 
kan exempelvis jämföras med det idag frivilliga instrumentet fastig-
hetsavtal.74 

Processen med att ta fram och anta de nämnda plantyperna bör 
möjliggöra för berörd allmänhet att ta del av och medverka vid 
processen. Möjligheten att delta bör vara särskilt aktuellt vid framta-
gandet av landskapsplaner. Att allmänheten ges insyn i förvaltning-
en av landskapets värden kan bl.a. bidra till ett bredare kunskaps-
underlag, vilket t.ex. kan underlätta hanteringen av de brister 
rörande kvalitet, långsiktighet, transparens och trovärdighet som de 
frivilliga avsättningarna idag är behäftade med. 

De båda plantyperna får även betydelse i enskilda anmälningsä-
renden. Inkomna avverkningsanmälningar ska av myndigheten be-
dömas mot bakgrund av bifogad skogsbruksplan. Detta innebär i 
praktiken att avverkningsanmälningar även blir bedömda utifrån ett 
landskapsekologiskt sammanhang. 

 
2.3.10 Bedömningar i anmälningsärenden 
I lagförslaget föreslås att en ny regel införs som riktar sig till beslu-
tande myndighet.75 Bestämmelsen innebär att myndigheten, när ett 
anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska meddela beslut i ärendet. 
Beslutet ska antingen omfatta de förelägganden eller beslut som 
behövs enligt 26 kap. 9 § MB eller bestå av ett s.k. 0-beslut, d.v.s. 
att myndigheten beslutar att inte vidta några åtgärder i ärendet. Re-
geln begränsas till att gälla anmälningspliktiga åtgärder enligt 14 § 1 
och 2, d.v.s. avverkning, uttag av skogsbränsle och vissa diknings-
företag, som kan komma att ”väsentligt ändra naturmiljön”. Innan 
beslut fattas ska samråd ske med berörda myndigheter såsom läns-
styrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Här kan även tänkas 

74 För en översiktlig beskrivning av fastighetsavtalens funktion, se Forsberg 2012, s. 169 
f. 
75 Se ovan avsnitt 3.2 under ”Ny §”, direkt efter ”14 § Anmälan om avverkning m.m.” 
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att samråd bör ske med berörda kommuner i de fall avverknings-
anmälan omfattar ett område med sociala värden. 

Bestämmelsen kan dels ses mot bakgrund av att dessa åtgärder 
inte längre kommer att omfattas av samrådsplikten i 12 kap. 6 § 
MB – om skogsvårdslagen arbetas in i miljöbalken. Dels kan be-
stämmelsen ses i ljuset av behovet av mer ingående bedömningar 
av skogsbruksåtgärder i områden som är särskilt värdefulla ur na-
turmiljösynpunkt, t.ex. om det berörda området innehåller en vär-
defull nyckelbiotop eller rödlistade arter. Även kravet på samråd 
med berörda myndigheter ska ses mot denna bakgrund. Det är an-
geläget att samordning sker mellan ansvariga myndigheter, idag 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen, inte minst vad gäller tillämpning-
en av artskyddsförordningen. 

Att beslut fattas i nämnda anmälningsärenden innebär även en 
möjlighet för berörda och miljöorganisationer att överklaga (se ne-
dan). En sådan ordning bör komma till rätta med en del av den 
kritik som har framförts mot det nuvarande prövningssystemet 
gällande skogsvårdsfrågor. Kritiken har framförallt vilat vid den 
slutenhet som systemet präglas av och som i vissa fall innebär ett 
avsteg från den internationella rätten och EU-rätten beträffande 
rätten att delta och överklaga.76 Ytterligare ett motiv till den före-
slagna regeln är att anpassa ärendehanteringen i skogsvårdsfrågor 
till miljöbalkens hantering av anmälningsärenden.77 När det t.ex. 
gäller anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB finns en 
liknande skrivning om 0-beslut i 27 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Paragrafen innebär även att myndigheten ska beakta hur den 
planerade åtgärden påverkar antagna miljökvalitetsnormer enligt 5 
kapitlet 2 §. Bestämmelsen innebär en utvidgning i förhållande till 
gällande rätt dels genom att det inte bara är i samband med till-
ståndsbeslut för avverkning i fjällnära skog som miljökvalitetsnor-
mer ska respekteras utan även i de anmälningsärenden som avses i 
14 § 1 och 2, och dels att även andra miljökvalitetsnormer än 
gränsvärden enligt 5 kapitlet 2 § första stycket 1 ska beaktas. 

Eventuellt bör den föreslagna regeln lämpligare införas på för-
ordningsnivå. I sammanhanget bör även uppmärksammas att den 

76 Se t.ex. Darpö m.fl. 2009, särskilt s. 359 f. och Forsberg 2012, avsnitt 4.4.6.3. 
77 Jfr här JO:s praxis om när ärenden bör avslutas med ett beslut, se Darpö 2009. 

49 

 



Maria Forsberg och Artur Larsson 

s.k. 6-veckorsregeln (att en åtgärd får påbörjas tidigast efter sex 
veckor efter en gjord anmälan) i 15 b § skogsvårdsförordningen 
behöver ses över för att undanta de åtgärder som avses i den före-
slagna paragrafen. Dessa åtgärder får påbörjas först efter att ansva-
rig myndighet meddelat beslut i ärendet. 

 
2.4 Följdändringar och konsekvensanalys 
Under detta avsnitt förs en allmän diskussion kring eventuella följ-
dändringar i miljöbalken till följd av att skogsvårdslagen arbetas in 
under 12 kap. MB. Här belyses också vilka eventuella konsekvenser 
en sådan inkorporering får för skogsbruket med hänsyn till befint-
lig reglering i MB. Samtliga kapitel i miljöbalken avhandlas inte, 
utan endast de som bedöms vara av centralt intresse. 
 
2.4.1 Kapitel 1 – Mål och tillämpningsområde 
Hur målsättningen för skogens förvaltning kommer att påverkas till 
följd av att skogvårdslagen implementeras i miljöbalken utvecklas 
ovan under ”Förvaltningsmål för skogen”. 
 
2.4.2 Kapitel 2 – Allmänna hänsynsregler 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kapitlet kommer, liksom 
tidigare, att vara tillämpliga i skogsbruket. Se ovan förda resone-
mang under ”Äganderätten och ansvaret för laglig markanvänd-
ning”. 
 
2.4.3 Kapitel 3 och 4 – Hushållning med mark- och vatten-

områden 
I detta förslag föreslås inga förändringar av 3 och 4 kap. MB. Ka-
pitlena är tillämpliga i samband med ”ändrad” markanvändning 
och således inte i fråga om skogsbruk, i den utsträckning de åtgär-
der som vidtas inom skogsbruket är att hänföra till ”pågående mar-
kanvändning”. Nämnda kapitel är dock tillämpliga i samband med 
att kommunen planerar för ändrad markanvändning i enlighet med 
PBL. I enlighet med förslagen under avsnitt 3 nedan ska kommu-
nen i samband med översiktsplaneringen tillse att skogar med höga 
sociala värden finns tillgängliga för allmänheten. Förslaget kan ses 
som en precisering av 3 kap. 6 § MB som anger att marker som har 
betydelse för friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas mot åt-
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gärder som kan skada dessa värden. Särskilt ska behovet av grön-
områden i tätorter och i närheten av tätorter beaktas. 
 
2.4.4 Kapitel 5 – Miljökvalitetsnormer 
Inga förslag till följdändringar i 5 kap. MB föreslås i denna rapport. 
Förslaget omfattar dock en förändring i regleringen om skogsbruk i 
det att det inte endast är avverkning av fjällnära skog som ska ske i 
enlighet med föreskrivna miljökvalitetsnormer. Enligt förslaget ska 
myndigheter som fattar beslut om anmälda åtgärder, som kan 
komma att väsentligen ändra naturmiljön, beakta miljökvalitets-
normer enligt 5 kapitlet 2 § MB. Sådana beslut får heller inte med-
verka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet 2 § första styck-
et 1 MB inte följs. 
 
2.4.5 Kapitel 6 – Miljökonsekvensbeskrivningar och annat 

beslutsunderlag 
Förslaget omfattar inga ändringar av 6 kapitlet MB. Däremot före-
slås att krav på skogsbruksplaner återinförs. Kravet återfinns i ka-
pitlet med särskilda bestämmelser för skogsbruket (se 14 § i lagför-
slaget ovan). Därtill föreslås krav på att obligatoriska 
landskapsplaner införs i 7 kap. MB (se vidare ovan under avsnitt 
2.3.9). 
 
2.4.6 Kapitel 7 – Områdesskydd 
För att möta behoven av att synliggöra och ta hänsyn till 
landskapsekologiska samband vid förvaltning av skog föreslås att 
krav införs på att landskapsplaner (eller landskapsstrategier) ska 
antas rörande förvaltningen av skog och andra trädbärande marker. 
Med sådana planer kan bevarandebehov liksom utrymmet för 
nyttjande tydliggöras. Hur ett system med landskapsplaner bör 
utformas kan inte utvecklas närmare här utan måste utredas vidare. 
Inspiration kan i samband härmed hämtas från den 
naturvårdsbiologiska forskningen om behovet av att planera och 
förvalta landskapet i olika skalor,78 liksom från den kommunala 
planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL).79 Den kommunala 
planeringen av markanvändningen sker genom regionplaner, 

78 Se t.ex. Angelstam m.fl. 2010, s. 14 ff. och Angelstam 1997, s. 142 f. 
79 Se vidare Forsberg 2012, s. 286 ff. 
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översiktsplaner och detaljplaner, d.v.s. genom planering på olika 
skalnivåer. En viktig fråga att adressera är vilken typ av rättsverkan 
en landskapsekologisk plan bör ges för att undvika konflikter med 
äganderätten. Sannolikt kan en sådan plan inte ges bindande verkan 
utan bör snarast fungera som vägledande dokument vid 
framtagande av planer på lägre hierarkisk nivå – här 
skogsbruksplaner. För att driva igenom landskapsplanen kan krav 
istället ställas på att planen ska beaktas när en skogsbruksplan tas 
fram. I de fall skogsbruksplanen avviker mot landskapsplanen kan 
skäl finnas för naturvårdsansvarig myndighet att reagera på 
planerade åtgärder genom att vidta tillsynsåtgärder, såsom 
rådgivning eller förelägganden, eller genom att inrätta ett formellt 
områdesskydd enligt 7 kap. MB. 

Att planera skogens förvaltning på landskaps- och beståndsnivå 
kan även bidra till ökad följsamhet med EU:s naturvårdsdirektiv 
genom att rast- och viloplatser för listade arter identifieras i land-
skapet samt att ekologiskt funktionella nätverk för dessa livsmiljöer 
skapas.80 Landskapsplanerna kan förslagsvis antas av länsstyrelsen 
under samråd med Skogsstyrelsen och reglerna härom införas i 7 
kap. MB. I förekommande fall bör samråd även ske med andra 
berörda myndigheter och berörda kommuner. I förslaget nedan 
föreslås att kommunen ges ett ökat ansvar för att planera för tä-
tortsnära skog. Landskapsplaner bör tas fram med beaktande av 
kommunens planering i detta avseende. 

En annan förstärkning som föreslås av regleringen under 7 kap. 
MB är att det generella biotopskyddet utökas genom att vissa preci-
serade skogliga biotoper listas i bilaga 1 till förordningen om områ-
desskydd.81 I den utsträckning möjlighet finns att tydligt definiera 
urskogar, urskogsartade bestånd eller naturskogar bör dock påmin-
nas om att avverkning i dessa typer av skogar inte bör ses som på-
gående markanvändning varför ersättning för skydd av dessa sko-
gar inte bör utgå (se ovan under avsnitt 2.3.1). 

Biotoper som, med beaktande av legalitetsprincipen, inte kan 
pekas ut generellt får liksom idag pekas ut som biotopskyddsom-

80 Se vidare om de EU-rättsliga kraven i anslutning härtill, Forsberg 2012, avsnitt 6.5.7. 
81 Här kan jämföras med den förstärkning av hänsynskrävande biotoper som föreslås i 
SOU 2013:43. 
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råde i det enskilda fallet. Genom detta instrument kan exempelvis 
identifierade nyckelbiotoper ges ett mer beständigt skydd. 
 
2.4.7 Kapitel 8 – Artskydd 
Inga förändringar föreslås. Artskyddet gäller, liksom idag, även för 
skogsbruket. De strikta artskyddsreglerna82, som implementerar 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, är emellertid proble-
matiska att förena med ett rationellt skogsbruk. För att undvika att 
förordningens förbudsregler slår till krävs därför en förebyggande 
förvaltningsmodell av det slag som föreslås här.83  
 
2.4.8 Kapitel 12 – Areella näringar 
Redan idag regleras en samrådsplikt för skogsbruket under miljö-
balken, mer bestämt i 12 kap. 6 § MB. Alla åtgärder som kan 
komma att väsentligen ändra naturmiljön ska anmälas för samråd. För 
att undvika dubbla prövningar omfattar dock samrådsregeln bara 
sådana åtgärder som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga en-
ligt andra bestämmelser i balken. Vid en inkorporering av SVL un-
der miljöbalken skulle detta innebära att t.ex. avverkning, som idag 
faller under 12 kap. 6 § MB, inte längre kommer att omfattas av 
samrådsregeln eftersom en särskild anmälningsplikt kommer att 
krävas under kapitlet om skogsbruk. De möjligheter som ges under 
26 kap. 9 § MB ger dock utrymme för ansvarig myndighet att med-
dela de förelägganden och förbud som behövs för att balkens be-
stämmelser ska efterlevas. Likväl menar vi att särskild prövning bör 
ske av de anmälningspliktiga åtgärder som kan komma att leda till 
att naturmiljön väsentligen förändras. Av denna anledning omfattar 
detta förslag en ny paragraf som kompletterar skogsvårdsreglering-
en i detta avseende (se allmänmotiveringen ovan under ”Bedöm-
ningar i anmälningsärenden”.) 
 
2.4.9 Kapitel 16 – Talerätt 
Genom att arbeta in skogsvårdslagen under miljöbalken kommer 
bestämmelserna om talerätt i 16 kap. MB att tillämpas på beslut om 
skogsvårdsåtgärder. Detta kommer att skapa en ordning mer i 

82 Artskyddsförordningen (2007:845).  
83 Jfr EU-kommissionens pragmatiska tolkning av art 12 i art- och habitatdirektivet, 
EU-kommissionen 2007, s. 31 ff. 
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överensstämmelse med Århuskonventionen och EU-rätten. Ett 
särskilt problem bör dock adresseras, nämligen den myndighets-
praxis som utvecklats inom Skogsstyrelsen där anmälningsärenden 
inte leder till överklagbara beslut. Inom miljöbalkens struktur har 
dock en annan ordning rutinmässigt varit fallet, nämligen att an-
mälningar hanteras som inkomna ärenden och avslutas med beslut, 
även om beslutet endast består av ett s.k. nollbeslut (d.v.s. att myn-
digheten beslutar att inte vidta åtgärder i ärendet). Denna ordning 
stämmer mer överens med JO:s praxis på området.84 Även nollbe-
slut är överklagbara. 
 
2.4.10 Kapitel 26 – Tillsyn 
Den tidigare regleringen i skogsvårdslagen om tillsyn kommer att 
återfinnas under kap. 26 MB. Det viktigaste verktyget är 9 § som 
ger tillsynsmyndigheten möjlighet att meddela de förelägganden 
och förbud som behövs för att miljöbalken ska efterlevas. 

Om skogsvårdslagen arbetas in i miljöbalken väcks frågan om 
vilken myndighet som bör ha huvudansvaret för att skogsbruket 
följer och inordnas under balkens mål enligt 1 kap. 1 § MB. Idag 
ansvarar i huvudsak länsstyrelsen för att balkens bestämmelser om 
skydd av arter, värdefulla naturmiljöer och vattenkvalitet efterlevs. 
Fog finns här för att länsstyrelsen även övertar den ansvarsroll som 
Skogsstyrelsen tidigare har haft, inte minst mot bakgrund av den 
myndighetskultur som utvecklats inom Skogsstyrelsen till förmån 
för produktionsintressen. Andra skäl som talar för en sådan omor-
ganisering är att kompetensen, tillsynen och prövningen då samlas 
hos en och samma miljömyndighet. Förslaget kräver dock ytterli-
gare överväganden som inte kan ges utrymme här, såsom bl.a. hur 
länsstyrelsen bör förstärkas och organiseras för att klara den opera-
tiva tillsynen men också hur produktionsintressena ska hanteras. 
 
2.4.11 Kapitel 27 – Avgifter 
Med stöd av 27 kap. MB ges regeringen, eller den myndighet som 
regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om avgif-
ter för att täcka myndigheters kostnader för prövning och tillsyn. I 
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
regleras bl.a. skyldigheten för verksamhetsutövare att betala till-

84 Se Darpö 2009. 
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synsavgift och avgift för handläggning av anmälningsärenden. Ex-
empelvis tas sådan avgift ut för prövning av anmälningar av vatten-
verksamhet. 

När det gäller skogsvårdslagen finns motsvarande reglering om 
avgifter i 37 § SVL. Regeringen och den myndighet regeringen be-
stämmer får föreskriva om att särskilda avgifter ska tas ut i ärenden 
för att täcka kostnader för tillsyn och kontroll. Denna möjlighet har 
emellertid utnyttjats sparsamt. Avgift tas endast ut vid prövning av 
tillstånd om att införa skogsodlingsmaterial och vid förhandsbeslut 
enligt 13 § SVL.85 

Förslagen i denna rapport kommer sannolikt att kräva mer re-
surser för ansvarig myndighet. För att täcka dessa kostnader menar 
vi att det finns utrymme för att vidga det område som myndigheten 
idag tar ut tillsyns- och prövningsavgift för. Här bör samtidigt no-
teras och tas i beaktande den samlade kostnadsökning som försla-
get kan komma att innebära för markägaren. Bakgrunden idag är 
emellertid att större hänsyn behöver tas till biologisk mångfald för 
att bevarandemål ska kunna nås. Sådan ökad hänsyn medför också 
ökade kostnader som behöver fördelas mellan det allmänna och de 
aktörer som brukar skogen. 

Ett alternativ till ökade tillsyns- och prövningsavgifter kan istäl-
let vara att inrätta ett miljöfondssystem till vilken en fällavgift förs 
som öronmärks för naturvårdskostnader. Med ett sådant system 
kan kostnader för förstärkt naturvårdshänsyn fördelas mer jämnt 
mellan markägare genom att de markägare som tillåts avverka är 
med och bekostar den ökade naturvårdshänsyn som andra markä-
gare enligt regelsystemet behöver ta. Utvecklandet liksom för- och 
nackdelarna med ett sådant mer självfinansierat system är något 
som vi menar behöver studeras närmare. 

 
2.4.12 Kapitel 29 – Straffbestämmelser 
De sanktioner som tidigare fanns reglerade i skogsvårdslagen förs 
till 29 kap. MB. Det är inte görligt att direktsanktionera föreskrif-
terna till 30 § i förslaget (motsvarande 30 § SVL) eftersom reglerna 
är svåra att formulera som absoluta hänsynsregler p.g.a. intrångsta-
ket. I den utsträckning regler kan utformas tydligt för att möta krav 

85 Se 36 § skogsvårdsförordningen och 8 kap. 1 § SKSFS 2011:7. 
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på rättssäkerhet så menar vi att dessa bör straffsanktioneras. Be-
stämmelserna i lagförslaget om skyddszonerna och lämnande av 
evighetsträd är exempel på regler som bör sanktioneras.86 Även en 
sanktionsregel om felaktigt lämnande av uppgifter bör införas. Här 
kan jämföras med miljömålsberedningens förslag i SOU 2013:43. 
Brott mot biotopskyddsbestämmelserna är redan straffsanktionerat. 
 
2.4.13 Kapitel 31 – Ersättning vid ingripande av det allmänna 
Ersättningsrätten regleras under 31 kap MB. Vad som bör konsti-
tuera rätt till ersättning utvecklas ovan under ”Äganderätten och 
ansvaret för laglig markanvändning”. Det är endast ”laglig” på-
gående markanvändning som bör ersättas för det fall att den avse-
värt försvåras. 

Här vill vi även betona behovet av att åtgärda den obalans i 
rättsordningen som nyligen genomfördes då ersättningsrätten änd-
rades 2010. Toleransavdraget bör återinföras och den införda rät-
ten till ersättning för affektionsvärden (eller s.k. ”individuellt 
värde”) bör avskaffas.87 
 

3 Det kommunala ansvaret för sociala vär-
den 

Urbaniseringen ökar. Idag bor 85 % av Sveriges befolkning i tätor-
ter och andelen stiger. Detta innebär bland annat att människan har 
allt mindre tillgång till skog och natur nära bostaden. Anspråken på 
de tätortsnära skogarna ökar i takt med en ökad exploatering. Ur-
baniseringen skapar därmed ett stort krav på en god fysisk plane-
ring ur ett landskapsperspektiv, särskilt nära städer och tätorter. I 
detta har kommunerna en stor roll. 

Skogens sociala värden behöver stärkas, såsom varande ett vik-
tigt allmänt intresse. Den sociala aspekten i skogen har idag en låg 
status och anses allmänt som svårt att få genomslag för i den prak-
tiska tillämpningen.88 Den sociala aspekten bör få ett tydligare ut-
pekande i politik och lagstiftning och en egen benämning i lagtex-
ten, t.ex. ”sociala värden”, dit i första hand rekreation bör räknas, 

86 Se förslagen ovan under rubriken ”Allmänna hänsynsregler”. 
87 Se vidare om motiven för detta i Forsberg 2012, s. 144 ff. 
88 Se Berg 2013. 
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men även vissa estetiska värden och olika aspekter på människors 
välbefinnande. Sociala värdena kan många gånger sammanfalla med 
värdefulla natur- och kulturmiljöer, men bör också kunna stå som 
ett värde i sig. 

Kommunen bör ha en aktiv roll i arbetet med att tillgodose 
medborgarnas behov av tillgång till skogsmiljöer med höga sociala 
värden. Detta görs lämpligast genom planering, t.ex. i samband 
med framtagandet av översiktsplaner enligt PBL och ett aktivt ar-
bete för att bevara och utveckla dessa värden. Vi menar att krav 
bör ställas i lagtexten om att kommunen i sin översiktsplanering 
ska planera för en viss areal tätortsnära skog. Detta bör ske genom 
en komplettering av 3 kap. PBL. 

Redan idag förfogar kommunerna över t.ex. möjligheten att 
bilda naturreservat enligt 7 kap. MB, men även andra verktyg kan 
användas här, t.ex. civilrättsliga avtal mellan kommun och markä-
gare. Sådana avtal kan vara lämpliga för att reglera vilka skogs-
bruksmetoder som ska användas i bebyggelsenära skogar. 
 

4 Avslutande kommentarer 
Under de senaste 20 åren har skogspolitiken vilat på devisen om 
”frihet under ansvar”. Tanken är att skogs- och miljöpolitiska mål i 
stor utsträckning kan och bör nås på frivillig väg. Vi delar uppfatt-
ningen att det går att komma långt med miljöarbetet genom öppen 
dialog och frivillighet,89 men senare års utvärderingar av miljömåls-
uppfyllelse och lagefterlevnad visar att vi inte kommit tillräckligt 
långt. Biologisk mångfald fortsätter att minska liksom tillgången till 
rekreationsskog nära bostaden. Det finns ett uppdämt behov av att 
inte bara spara de värdefulla skogar som finns kvar utan även av att 
restaurera och nyskapa värden. En viktig förutsättning för detta är 
att skogsbruket bedrivs långsiktigt hållbart. Att genom lagstiftning 
tydligare ange de minimikrav som ska gälla för ett sådant skogsbruk 
behöver inte innebära en konflikt med den nuvarande policyn om 
frivillighet. Även i ett system där lagstiftningen styr bort vissa icke 
hållbara handlingsmönster finns fortfarande utrymme för, och be-
hov av, frivillig hänsyn. 

89 Se t.ex. Appelstrand, 2007.  
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Vad som i praktiken utgör ett hållbart skogsbruk är svårt att be-
svara. Detta innebär inte att vi kan avstå från att, mot bakgrund av 
aktuell kunskap om ekosystemen, sätta riktlinjer för ett sådant 
skogsbruk. Föreliggande förslag om förstärkningar av regelverket 
vilar delvis på sådan kunskap men ska även ses mot bakgrund av de 
krav som ställs på det svenska regelverket till följd av internation-
ella åtaganden och EU:s rättsakter. 

I denna rapport föreslås att den nuvarande skogsvårdslagstift-
ningen arbetas in i miljöbalken. En sådan ordning skulle ge flera 
samordningsvinster, såsom en förbättrad överblick av den lagstift-
ning som styr förvaltningen av naturens resurser. Att förvaltningen 
av skog inordnas under miljöbalken innebär en tydligare koppling 
till målet om hållbar utveckling och ansvaret för att bruka skogen 
med beaktande av naturens egenvärde och kommande generation-
ers behov av funktionella skogsekosystem. Möjligheter för allmän-
heten att delta i förvaltningen bedöms också stärkas genom en in-
korporering av skogsvårdslagen i miljöbalken. 

Vad gäller förstärkta minimikrav på skogsbrukaren i samband 
med skogsskötsel beskriver förslagen vilka åtgärder som inte kan 
anses acceptabla ur samhällets synvinkel och därför bör vara olag-
liga. Detta svarar upp mot ett länge påkallat behov av en tydlighet i 
lagstiftningen så att lagen även får genomslag i praktiken. Genom 
dessa förslag visar vi också på vad som inte kan anses vara pågående 
markanvändning och som därför inte ger rätt till ersättning om den 
begränsas. Förslagen handlar bland annat om att avstyra negativ 
påverkan på vatten genom tydliga skyddszoner och att lämna en 
rimlig mängd naturvårdsträd på marker som avverkas. Med sådana 
försiktighetsmått bedöms förutsättningarna att uppfylla internat-
ionella och nationella krav på skydd av vatten och arter stärkas. 
Kraven kan ses som preciseringar av de minimikrav som 2 kap. 
miljöbalken ställer och ryms väl inom ramen för vad som kan anses 
rimligt att kräva av den som brukar skogen. 

Förslaget omfattar även bestämmelser med syfte att inte bara 
hushålla med utan även utveckla och bygga upp naturresurserna. 
Särskilt gäller detta utvecklingen av virkesförrådet så att resursen 
räcker till mer i en värld av ökad efterfrågan. Genom att ändra re-
produktionsplikten till en plikt att upprätthålla en hög medelålder 
på skogen (och därmed virkesvolym) öppnar vi även för markägar-
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na att i högre grad själva välja metod, samtidigt som olika intressen 
kan tillvaratas. Vi hoppas att det tydligare framgår att dessa intres-
sen inte bara kan röra virkesproduktion, utan även att bevara bio-
logisk mångfald, sociala värden och kulturmiljöer. Liksom tidigare 
bör markägaren även på frivillig väg bidra till att dessa värden för-
valtas väl. 

Förutom förstärkt hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljöer 
och sociala värden bygger förslaget också på en strävan att övergå 
från fossila och ändliga material till förnyelsebara sådana, där sko-
gen har en nyckelroll. Förslagen kan ses som ett sätt att skapa ut-
rymme för att hantera det framtida klimathotet. På kort sikt krävs 
minskad avverkning för att tillåta ett snabbt växande virkesförråd. 
Ett stort virkesförråd binder mycket kol och kan utgöra råvara för 
biobränsle. Ökad intensitet i skogsbruksmetoderna för att uppnå 
samma resultat anses dock inte vara en framkomlig väg, då det 
snart skulle komma i konflikt med allmänna intressen och bevaran-
det av ekosystemtjänster. 

För myndigheterna innebär förslagen ett större tillsynsansvar, 
men också tillhandahållande av kunskapsunderlag i form av land-
skapsplaner som ska ligga till grund för markägarnas skogsbruks-
planer. Kunskapsuppbyggnad och planering ges generellt en stor 
tyngd i förslagen för att styra mot en högre måluppfyllelse och 
minska antalet konflikter mellan olika intressen. 

När det gäller de sociala aspekterna på skogen har dessa länge 
negligerats. I förslaget ges kommunerna ett tydligare ansvar för att 
planera och arbeta för att säkra medborgarnas tillgång till grönom-
råden. Vid sidan av miljöbalken menar vi att plan- och bygglagen är 
ett viktigt instrument för arbetet med att långsiktigt förvalta sko-
gens värden. 

Genom att arbeta in det skogliga regelverket i miljöbalken, och 
med särskilda förslag till nya bestämmelser, försöker vi visa vilka 
förväntningar samhället har på såväl markägare som myndigheter – 
nämligen att tillvarata allmänna intressen och ekosystemtjänster. Vi 
lägger dessa förslag med förvissning om att dessa steg krävs för ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 
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