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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Introduktion 

De svenska fjällen kallas ibland för Europas sista vildmark, där tystnaden, växter och djur lever 

och har levt ostörda i tusentals år. Den skandinaviska fjällkedjan Skanderna sträcker sig genom 

Sverige från Dalarna i söder till Treriksröset i norr, en sträcka som motsvarar ungefär 1300 

kilometer. Fjällkedjan som den ser ut idag skapades för ungefär 70 miljoner år sedan.1 

De svenska fjällen har sedan mitten av 1800-talet varit en tillflyktsort för turister som vill 

uppleva den fantastiska naturen och njuta av stillheten. I mitten av 2000-talet gjordes en studie 

där det visade sig att ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning besöker fjällen varje år. Under 

sommarhalvåret är det mest vandring och fiske som lockar medan det under vintern är 

utförsåkning, turåkning och skoter som lockar mest.2 Än idag är intresset stort för de svenska 

fjällen. Svenska dagbladet skriver i en artikel att det har blivit trendigare med vandring och 

friluftsliv i de svenska fjällen, vilket lett till att fjällturismen slår nya rekord vad gäller besökare 

i de svenska fjällen.3 

 

Denna känsliga fjällmiljö som finns i dessa områden och som för oss i Sverige har stort 

rekreationsvärde är då skogsbruket vill åt de ekonomiska vinningarna som finns i skogen 

närmast fjällkedjan. Denna miljö är känslig för ingrepp och räknas in i det som i folkmun kallas 

fjällen. Det är viktigt att förstå att det inte enbart är kalfjället som ingår i ”fjällen” utan det är 

även fjällbjörkskog och fjällbarkskog.4 I det fjällnära området återfinns en stor del av de större 

sammanhängande naturskogarna i Sverige. De höga naturvärden som kan återfinnas här är 

beroende av områdenas storlek och relativa orördhet när det kommer till brukning av jorden.5  

 

Enligt Jan Darpö är skogsbruket ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i skogen. 

Det traditionella skogsbruket med likåldrig skog, fri från luckor och sammansatt av gran och 

tall är mera inriktat på att vara en produktionsresurs än att främja naturmiljön. Skogsbruket 

måste bli mera inriktat på artbevarandet om vi skall kunna bevara den biologiska mångfalden 

som än så länge finns i våra skogar.6 Skogsbruket kan ha stor inverkan på landskapet och arterna 

som lever i den fjällnära skogen. På känsliga områden kan förlusten av en art kan få stora 

                                                 
1 Engerstrom, [http://www.engerstrom.com/skanderna/skanderna.htm] 2018-04-10. 
2 Fredman, 2001, s. 3–7.  
3 Svenska Dagbladet, [https://www.svd.se/hogtryck-for-turistsasongen--fjallen-nar-nya-hojder] 2018-04-10. 
4 Foranderligafjall, [http://www.foranderligafjall.se/fjallens-natur.html] 2018-04-20. 
5 Prop: 2009/10:201, s. 39. 
6 Darpö, 1991, s. 37. 

http://www.engerstrom.com/skanderna/skanderna.htm
https://www.svd.se/hogtryck-for-turistsasongen--fjallen-nar-nya-hojder
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konsekvenser för växtligheten i ett helt landskap.7 Det ekonomiska intresset går oftast före 

intresset av att bevara skogen eller känsliga arter för skogsägarna. 

 

De senaste åren har det blivit kontroverser angående den fjällnära skogen. Den fjällnära skogen 

är tillståndspliktig vid avverkning och ansökan görs hos skogsstyrelsen enligt 15§ 

Skogsvårdslagen 1979:429 (SVL). Skogsägare har inte fått tillstånd att avverka den fjällnära 

skogen då skogsstyrelsen ansett denna vara för värdefull och känslig för att avverkas. 

Markägarna har inte heller fått någon ersättning för förlorade intäkter då det ifrågasätts om 

avverkning anses vara pågående markanvändning i en fjällnära skog som kan ha stått orörd i 

100 år. Utifrån detta har ett missnöje uppkommit hos skogsägarna och det pågår flera tvister 

angående detta på domstolsnivå.8  

 

Ett stort problem vid avverkning i fjällnära skog är återväxten. Det är svårt att få en naturlig 

återväxt av skogen, risken är att plantor fryser sönder eller inte klarar det hårda klimatet då det 

inte finns någon annan vegetation som kan skydda dem.9 

 

Även rennäringen har stort utbyte av den fjällnära skogen. Under en inventering av 

hänglavsbärande skog genomförd av lantbruksnämnderna i renskötsellänen visade det sig att 

stora mängder av hänglaven befinner sig i den fjällnära skogen. Det gör dessa områden 

intressanta från renskötselsynpunkt.10 Hänglavar har stor betydelse som föda för renarna under 

flyttningar mellan sommar och vinteruppehållsområden, samt under vinterperioderna när snö 

och skare gör det svårt att komma ner till växter och lavar som växer på marken.11 

 

Även i Miljöbalken 1998:808 (MB) finns det skyddsbestämmelser för känsliga områden. Den 

fjällnära skogen nämns inte särskilt i lagen. Men det finns visa lagrum i MB som går att tillämpa 

på de känsliga områden som den fjällnära skogen består av. 

  

I Sverige måste vi förhålla oss till EU-rätten och där finns två direktiv som trycker på att vi 

måste skydda känsliga arter och habitat som återfinns i våra skogar. Fågeldirektivet 

                                                 
7 Ehrlich, 2010, s. 88–90.  
8Land Skogsbruk, [http://www.landskogsbruk.se/skog/fjallskogsagare-kraver-staten-pa-20-miljoner/] 2018-05-

05. 
9 Larsson, 1987, s. 51–52. 
10 Larsson, 1987, s. 85. 
11Naturhistoriska riksmuseet, 

[http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/kryptogamer/manadenskryptogam/lavar/tagellavaroch

garnlav.10731.html] 2018-05-09. 
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79/406/EEG 12  och art- och habitatdirektivet 92/43/EEG 13 . Båda dessa direktiv har 

begränsningar som påverkar naturskyddet i den fjällnära skogen.  

 

Tillgång till naturen är en grundsten i ett levande friluftsliv och i allemansrätten. Vad är tanken 

med att vi ska ha ett levande friluftsliv om de områden som är intressanta och relevanta för 

detta inte får vara kvar eller helt försvinner? Tänk dig en fjällmiljö med kalfjäll och sedan stora 

avverkade områden där inget klarar av att växa på grund av det karga landskapet. Det som syns 

är endast kalfjället och sedan ett dött öde landskap. Hur ska denna fantastiska vildmark kunna 

leva kvar i den svenska faunan utan att skogsbruket utarmar dessa områden?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensuppsatsen är att undersöka hur den fjällnära skogen är skyddad genom SVL 

samt vilka andra sätt det finns i MB för att stärka eller skydda områdena. Detta skall ske genom 

att besvara följande frågeställningar: 

• Hur ser det befintliga skyddet för den fjällnära skogen ut? 

• Vilka begränsningar finns i de olika skydden? 

• Hur påverkas frågan om ersättning av vilket skydd som används? 

• På vilka sätt kan den fjällnära skogen skyddas inom ramarna för MB? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att rikta in sig på skyddet av miljön i fjällnära skog och kommer endast 

kortfattat att belysa den senaste tidens ersättningsproblematik för skogsägare. Den speciella 

EU-rätten kommer även den att endast redogöras för kortfattat. Arbetet riktas in på vad vi i 

Sverige kan tänkas göra för att förbättra skyddet av den fjällnära skogen utifrån SVL och MB. 

Uppsatsen är begränsad till skydden nationalpark, naturreservat, natura 2000 biotopskydds-

områden samt skyddsreglerna i SVL. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel behandlar begreppet fjällnära skog samt går igenom hur denna 

skyddas enligt SVL. Efterföljande kapitel behandlar MB och hur denna kan hjälpa till för att 

skydda den fjällnära skogen samt vilket skydd som erhålls i denna. Under kapitel två och tre 

                                                 
12 Har som mål att skydda fågelarters bevarande samt deras livsmiljöer 
13 Har som mål att upprätthålla den biologiska mångfalden genom livskraftiga naturtyper och livsmiljöer 
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kommer stor del av frågeställningarna att besvaras, där de olika skydden kommer att gås igenom 

och i vilken mån ersättning till markägarna kan utgå. Därefter kommer ett kapitel där 

egendomsskyddet samt EU-rätt kommer att lyftas då dessa är relevanta ur ägarens perspektiv. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion där skogsvårdslagen och miljöbalken kommer att 

diskuteras och ställas mot varandra för att svara på det sista i frågeställningen. 

 

1.5 Metod och material 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i att beskriva den gällande rätt som finns kring den fjällnära 

skogen och dess natur. Det kommer även att genomföra en analys angående användandet av 

denna. Utifrån detta kommer de vanligaste rättskällorna användas, det vill säga lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin i den svenska rätten samt en del om äganderätten enligt EU-rätt. 

Det kommer även att redogöras för information från olika intresseorganisationer eller 

myndigheter som kan tänkas bidra med relevanta fakta och intressanta perspektiv till arbetet. 

 

Uppsatsen är inriktad mot den fjällnära skogen och hur denna skyddas. För att förstå 

resonemangen som kommer att ske kommer begreppet fjällnära skog att redas ut och förklaras 

mera ingående både ur ett juridiskt perspektiv och ett biologiskt. Information angående 

begreppet kommer att hämtas från gällande rätt och förarbeten för att kunna få en uppfattning 

vad lagstiftarna resonerat om hur lagstiftarna resonerat kring vid framtagande av begreppet. Det 

kommer även att användas doktrin eller relevant litteratur för att på ett bättre sätt kunna förklara 

begreppet samt för att få en annan infallsvinkel till innebörden av den fjällnära skogen. 

 

Vid beskrivningen av skyddet för den fjällnära skogen kommer tyngdpunkten att läggas på 

lagstiftningen i SVL och MB. Begreppet fjällnära skog ligger under SVL och de allmänna 

skyddsreglerna för natur finns under MB. Här kommer även förarbeten och praxis att granskas 

för att kunna få en djupare förståelse av hur lagarna är uppbyggda och hur de tillämpas. 

 

När det kommer till egendomsskyddet så finns det en hel del intressant och givande doktrin 

inom området som kommer att användas. Även reglerna i Regeringsformen 1974:152 (RF) och 

EU-rätt kommer att användas. 

 

Vidare kommer relevanta rättsfall löpande att presenteras i texten. Det finns generellt inte så 

mycket praxis när det kommer till den fjällnära skogen. Det finns även ett intressant mål från 

Kommarrätten i Sundsvall som handlar om avverkning i ett fjällnära område som var tilltänkt 
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naturreservatsområde. I detta kommer resonemanget angående den fjällnära skogen att 

användas i uppsatsen. I ett avgörande från HFD finns ett rättsfall som handlar om 

naturskyddsföreningars rätt att överklaga skogsstyrelsens beslut om avverkning i fjällnära skog. 

I rättsfallet förs ett bra och intressant resonemang angående skydd av den fjällnära skogen som 

kommer att användas i uppsatsen. Ett rättsfall från MÖD hjälper till att befästa den så kallade 

”kvalifikationsgränsen” som är en gräns på hur mycket en markägare skall tåla innan ersättning 

skall betalas ut.  

 

2 Vad är den fjällnära skogen och vilket skydd har denna? 
2.1 Fjällnära skog 

Det finns ingen biologisk definition av fjällnära skog utan endast en byråkratisk där 

skogsstyrelsen utifrån Domänverkets14 gamla skogsodlingsgräns skapat en ny gräns som även 

innefattar den privatägda marken. En biologisk definition skulle förenkla och förtydliga den 

byråkratiska dragningen. Problemet med den biologiska definitionen är att den fjällnära skogen 

skiljer sig stort över olika delar i landet. I stort kan det sägas att fjällnära skog växer i 

skogsodlingsgränsen.15 

 

Skogsodlingsgränsen är den tidigare benämningen av gränsen för den fjällnära gränsen, den 

drogs på 1950-talet av Domänverket. Gränsen var till för att avgränsa områden med kärva 

förhållanden där det ansågs att kalhyggesbruk inte var biologiskt eller ekonomiskt försvarbart. 

Den fjällnära gränsen används som en administrativ gräns för skogsbruket vilken reglerar 

hyggesstorlek och krav på samråd med rennäringen vid avverkning16   

 

Det utpräglade och karga landskapet som kan återfinnas i den fjällnära skogen är utformat av 

hundratals år av hårda vindar, hög höjd samt låga temperaturer. Detta har påverkat faunan längs 

fjällkedjan där träd och växter oftast blir lite kortare och tjockare på grund av de hårda 

förhållandena. Den kärva miljön i bidrar även till att träden får en längre levnadstid än i den 

låglänta skogen. Fjällvegetationen delas upp i tre olika områden, kalfjäll, fjällbjörkskog samt 

fjällbarrskog.17 En stor del av varför den fjällnära skogen är så unik och biologiskt viktig är att 

det är ett glesbefolkat område som befolkades först under mitten av 1800-talet. Detta har 

                                                 
14 Domänverket är ett tidigare statligt affärsverk som bland annat förvaltade den statliga skogen. 
15 Larsson, 1987, s. 18–19.  
16 Länsstyrelsen Norrbotten, [http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/sa-mar-

miljon/skog/Pages/default.aspx] 2018-04-11. 
17 Foranderligafjall, [http://www.foranderligafjall.se/fjallens-natur.html] 2018-04-20. 

http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/sa-mar-miljon/skog/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/sa-mar-miljon/skog/Pages/default.aspx
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medfört att den mänskliga påverkan är liten på dessa områden då varken skogsbruk eller 

betande kreatur har påverkat naturen i någon större utsträckning. Det skogliga uttaget ur dessa 

skogar har snarare handlat om att plocka ner ett 20-tal större tallar för hemmabruk än dagslägets 

kalavverkningar. På grund av att dessa områden är så pass orörda är fjällskogarna väldigt artrika 

där djur och växter kan leva utan större yttre påverkan.18 Allt det som sagts ovan angående den 

fjällnära skogen gör dessa områden värdefulla att bevara då dessa är några av de sista orörda 

gammelskogarna som finns i landet.19 

 

2.2 Politiska mål för skogen 

Enligt Michanek är en av de största utmaningarna inom miljöpolitiken utarmningen av den 

biologiska mångfalden. Orsakerna till utarmningen är flera men den främsta är att livsmiljöer 

såsom gammal skog, våtmarker och ängar minskar.20 

 

Riksdagen har fastställt 16 st miljömålkvalitetsmål som regeringen skall sträva efter att 

verkställa jobba mot att verkställa.21 Ett av miljökvalitetsmålen är ”levande skogar” där det kan 

utläsas att ” skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden bevaras 

samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”.22 Ett av de andra miljömålen är det om 

”storslagen fjällmiljö” vilket har som mål att "Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad 

gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i 

fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar".23  

 

 

2.3 Skogsvårdslagen  

Den svenska skogsvårdslagen bygger i grunden på frihet under ansvar (den svenska 

skogsbruksmodellen). Med den ökade friheten är tanken att den enskilde markägaren skall ta 

större ansvar för den skogliga ekonomin samt skaffa sig kunskaper angående den ökade 

miljöhänsynen.24 I enlighet med 1 § SVL är skogen en nationell tillgång som skall skötas så att 

                                                 
18 Larsson, 1987, s. 32. 
19 Larsson, 1987, s. 21–22. 
20 Bengtsson, 2016, s. 383.  
21 Miljömål, [https://www.miljomal.se/Vem-gor-vad/Regeringen/] 2018-05-02. 
22 Prop: 2009/10:155, s. 182–184. 
23 Prop: 2000/01:130, s. 159–161. 
24 Nilsson, 2015, s. 16. 
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den ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. SVL skall främja 

ett gott skogsbruk samt även ta tillvara andra intressen så som naturvården och kulturmiljön.25 

Sedan 1994 är de två målen i 1§ paragrafen likställda enligt lagen. 26 

 

SVL är enligt 4 SVL i vissa fall underordnad MB. Reglerna i MB är generellt mer långtgående 

än de relativt svaga föreskrifterna om skogsvårdshänsyn i SVL. 27  När MB skapades 

diskuterades det även om SVL skulle inarbetas i balken i och med den miljökaraktär som 

återfinns i lagen. I och med att det även finns regler angående verksamheter i skogsnäringen 

beslutades det dock att det var lämpligare att behålla SVL som en egen lag.28 

 

En skogsbruksmarkägare är skyldig att anlägga ny skog på produktiv skogsbruksmark för att ta 

vara på marken på ett godtagbart sätt efter avverkning, samt att mark inte skall stå outnyttjad 

enligt 5§ SVL. Den så kallade reproduktionsplikten enligt 5 § är en av hörnstenarna i SVL.  

Ägaren av skogen har ansvaret för att sköta och nyplantera denna, 8 § SVL. Skogsmark räknas 

som produktiv om den kan producera i genomsnitt minst ”1 kubikmeter virke per hektar och 

år”29. Kan den inte producera motsvarande räknas området som skogligt impediment vilket 

motsvarar improduktiv skogsmark, 2 § SVL. De skogliga impedimenten har stor betydelse för 

allmänna intressen samt den biologiska mångfalden och har därför ett skydd i 13 § SVL.30 Där 

kan utläsas att avverkning inte får ske på impediment som är större än 0,1 hektar.  

 

För att få avverka skog skall markägaren anmäla detta till skogsstyrelsen. I ansökan skall det 

framgå hur markägaren skall trygga återväxten av skogen och tillgodose kultur samt 

miljöintressen, 14 § SVL. Sådana åtgärder kan handla om att bevara kantzoner, fröträd och 

bäckraviner, kraven är dock relativt lågt ställda. Den biologiska mångfalden och genetiska 

variationen är viktig i skogen och skall bevaras. Skogen skall brukas så att växt- och djurarter 

som hör hemma i denna ges möjlighet att fortsätt leva i livskraftiga bestånd. Hotade arter och 

naturtyper skall skyddas. Kulturella, estetiska samt sociala värden skall värnas. 31  

Anmälningsplikten är viktig och ger skogsstyrelsen möjlighet att utöva naturskydd över 

                                                 
25 Sterzel, 2004, s. 90. 
26 Michanek, 2017, s. 510. 
27 Michanek, 2017, s. 519. 
28 Prop: 1997/98:45, s. 189. 
29 Denna produktionsnivå motsvarar skogens bonitet, i detta fall en bonitet på ett. 
30 Michanek, 2017, s. 511–513. 
31 Prop: 1992/93:226, s. 27. 
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skyddsvärda områden.32 Om området skulle anses ha stora naturvärden kan länsstyrelsen med 

stöd av miljöbalken meddela ett intermistiskt skydd. 33   Avverkningen av skog skall vara 

ändamålsenlig för återväxten av ny skog samt främja skogens utveckling. Till skydd för skogen 

får trädbestånd under en viss ålder inte avverkas i enlighet med 10 § SVL.  

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter angående 

natur- och kulturvårdshänsyn. Utifrån detta kan det styras vilken hänsyn som skall tas till 

hyggens storlek, kvarlämnande av träd/trädsamlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägar.  

Dessa föreskrifter får inte vara så pass ingripande att den pågående markanvändningen avsevärt 

försvåras enligt 30 § SVL.34  

 

Den som brukar skogen vill självklart kunna få ut ett betydande ekonomiskt utbyte av 

brukandet. En grundprincip i SVL är att skogsägaren inte är berättigad till ersättning från det 

allmänna på grund av de rådighetsinskränkningar som lagen innebär.35 Det kan dock uppstå 

situationer där inskränkningar medför en avsevärt försvårad markanvändning för den enskilde 

och då har markägaren rätt till ersättning enligt 2:15 RF. Sådana inskränkningar kan bero på att 

hänsyn till naturen skall tas genom beslut om naturreservat eller liknande.  

 

I vissa avseenden skall skogsägaren när det kommer till hyggen samt skogsbilvägar ta hänsyn 

till rennäringslagen i enlighet med 31§ SVL.36 I enlighet med föregående skall det eftersträvas 

att samebyarna har tillgång till sammanhängande betesområden och vegetation som behövs vid 

flyttning, samling och rastning av renarna. Förvaltningsrätten i Umeå tillät i mål nr 2233–16 

avverkning av fjällnära skog med visst hänsynstagande till rennäringen. Skogsstyrelsen hade 

beslutat att ett antal områden i den fjällnära skogen skulle godkännas till avverkning. Det 

framgick av ansökan att skogsägaren hade tagit hänsyn till naturmiljön och även rennäringen. 

Den drabbade samebyn överklagade detta och ansåg att det inte gjorts tillräckligt för att skydda 

rennäringen. Förvaltningsrätten gick på skogsstyrelsens linje i besluten rörande alla områden i 

den fjällnära skogen utom ett där de ansåg att hänsynen till rennäringen var för låg.  

 

                                                 
32 Michanek, 2017, s. 513–514. 
33 Se kap 3 
34 Michanek, 2017, s 514. 
35 Sjödin, 2016, s. 222. 
36 Sterzel, 2004, s. 91. 
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I de avslutande paragraferna 38–41 §§ SVL framgår vilket straffansvar som kan uppkomma vid 

överträdelse av SVL. Straffskalan i SVL utgår från böter upp till sex månaders fängelse vid 

brott mot lagens bestämmelser.  

 

2.3.1 Fjällnära skog i skogsvårdslagen 

Definitionen av den fjällnära skogen 

återfinns i SVL 2b §. Där presenteras den 

fjällnära skogen i stort som en 

begränsning av skog i fjällnära områden 

där skogsbruksåtgärder kan påverka 

intressen av naturvården, kulturmiljö-

vården eller rennäringen. För att göra den 

begränsning tydligare så finns det i skogs-

vårdsförordningen 1993:1096 (SVF) 1§ 

en hänvisning till SKSFS 1991:3 om 

gränser för fjällnära skog (GFS). I GFS 

har fjällkedjan delats upp utefter länen 

Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens 

och Norrbottens. I förordningen utläses 

koordinater som sträcker sig som en 

buktande heldragen linje från Dalarna upp 

till gränsen mot Finland i Tornedalen (se 

figur 1). I Norrbotten och Västerbotten 

finns ett antal enklaver fjällnära skog 

ovanpå höjdryggar och lågfjäll öster om 

gränsen.37 I förarbetena som gäller för det 

fjällnära området kan utläsas att naturvården, kulturmiljövården och rennäringens intressen 

skall ges en större tyngd i de fjällnära skogsområdena än i övriga delar av landet.38 

 

Till skillnad från den vanliga skogen där endast anmälan om avverkning behövs måste 

markägaren ansöka om tillstånd hos skogsstyrelsen för att få genomföra avverkning av fjällnära 

                                                 
37 Naturvårdsverket, 2006, s. 10. 
38 Regeringen, [https://www.regeringen.se/49bb8e/contentassets/7c7c13c3265f433a8289da03d469937f/granser-

i-skog] 2018-05-24 

Figur 1 Karta över områdena för svårföryngrad skog och fjällnära 

skog i norra Sverige (Prop. 2009/10:201 Sid 73) 
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skog. Tillstånd behövs inte för åtgärder som främjar skogens utveckling såsom röjning och 

gallring. I ansökan för avverkning skall markägaren redovisa hur naturvården och kulturmiljön 

skall tillgodoses samt hur återväxten av skogen skall genomföras, SVL 15–16 §. Tillstånd till 

avverkning i fjällnära skog får inte ges om dessa inte följer miljökvalitetsnormer enligt 5:2 1st 

MB. Det vill säga att förorenings- eller störningsnivåer som påtagligt kan belasta miljö eller 

natur ej får överskridas. Dock om avverkning förenas med krav för att uppfylla normerna enligt 

5:2 1 st MB kan denna genomföras 17§ SVL.  

 

Avverkning får inte ske om denna är oförenlig med intressen som har betydelse för naturvården 

eller kulturmiljön, 18§ SVL. 18 § skall ses som ett komplement till MB regler angående 

naturreservat och naturvårdsområden.39 I SVF 19 skall skogsstyrelsen ta reda på om det finns 

höga naturvärden på området och om detta är oklart men förmodas skall en inventering 

genomföras. Skogsstyrelsen bestämmer hur stor hänsyn skall tas till naturvård, kulturmiljö och 

rennäringen vid avverkning och säkerställande av återväxten enligt 18b-c §§. Detta kan avse ett 

hygges storlek, avverkningsform eller liknande. Markägaren har rätt till ersättning till följd av 

nekad avverkning enligt 19 § SVL, vid sådan ersättning är det ersättningsreglerna enligt MB 

som gäller. Ersättningen betalas ut då markägarens pågående markanvändning, vilket är 

skogsbruk, inskränks.40 Om områden inom den fjällnära skogen skall avverkas och är utsatta 

för konkurrens av andra markanvändningsintressen skall enligt 23§ SVF en fördjupad 

verksamhetsplan upprättas för att utreda vilka åtgärder som kan ske. Efter avverkning får inte 

främmande trädarter får planteras i den fjällnära skogen. Det är skogsstyrelsen som bestämmer 

vilka skogsodlingsmaterial som får användas inom olika områden 6b,8 §§ SVF. 

 

I målet Kammarrätten i Sundsvall mål 439–14 togs frågan angående avverkning inom fjällnära 

skog upp: Skogsstyrelsen beslutade att ge en markägare rätt att avverka på två olika områden 

inom fjällnära skog. Tillståndet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå då det ansökta 

området hade stort naturvårdsintresse. I en naturvårdsbedömning genomförd av skogsstyrelsen 

visade det sig att av de 55 hektar (ha) som anmälts för avverkning var 51 klassat som 

nyckelbiotop. Skogsstyrelsen godkände ändå avverkningen med motiveringen att det saknas 

medel för myndigheten att ge intrångsersättning till ägaren. I överklagandet framfördes att 

ersättningsfrågan inte kan hindra tillämpning av 18 § SVL. Skogsstyrelsen motsatte sig 

överklagandet och anförde att beslut om förbud mot avverkning enligt 18 § SVL endast får 

                                                 
39 Prop: 1990/91:3, s. 45. 
40 Se avsnitt 3.1 
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fattas i undantagsfall. Förvaltningsrätten upphävde skogsstyrelsens beslut då dem ansåg att 

avverkningen stred mot 18 § SVL. Förvaltningsrätten ansåg att avverkningen var oförenlig med 

intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården. Markägaren och skogsstyrelsen valde 

att överklaga beslutet till kammarrätten i Sundsvall, där det framförde att kammarrätten skulle 

fastställa skogsstyrelsens beslut vilket bestreds av motparten. Kammarrätten kom fram till att 

avverkningen var oförenlig med intressen som är väsentliga för naturvården och avslog därför 

överklagandet. Kammarrätten framförde att enligt 18§ SVL får tillstånd ej ges till avverkning 

om denna är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för natur- och 

kulturmiljövården. Genom utredningen i målet framkom att avverkningens berörda områden 

innehöll höga naturvärden och att områdena tidigare varit uppe för reservatsbildning men något 

formellt skydd då inte gavs. Utifrån detta avslog kammarrätten överklagandet. 

 

2.4 Sammanfattning 

Den fjällnära skogen är området närmast fjällen som sträcker sig från Dalarna i söder upp till 

den finska gränsen i norr. Den fjällnära skogen består till stor del av gammal och orörd skog 

med stora naturvärden samt biotoper. Inom dessa områden är även rennäringen stor och den 

fjällnära skogen har stor betydelse för denna med sina hänglavskogar.  

 

Skogsvårdslagen har som mål att främja en god produktion av skog samtidigt som den skall 

skydda den biologiska mångfalden. Skogsägaren har som plikt att sköta sin skog och främja 

reproduktionen av ny. SVL är underordnad MB i vissa fall. Vid avverkning av skog skall 

markägaren anmäla detta till skogsstyrelsen. I anmälan skall det framgå hur återväxten tryggas 

samt hur miljöintressen tillvaratas. Den fjällnära skogen är enligt SVL lite känsligare och där 

måste markägaren ansöka om tillstånd för avverkning. Anledningen till tillståndsansökan är att 

skogsbruksåtgärder på områden i den fjällnära skogen kan påverka den känsliga naturvården, 

kulturmiljövården samt rennäringen.  En skogsägare som ej får avverka sin skog inom den 

fjällnära skogsgränsen har rätt att få den ekonomiska skadan ersatt. Detta gäller inte i lika stor 

utsträckning när det kommer till avverkning nedanför den fjällnära skogen. På sådana områden 

skall endast ersättning betalas om markanvändningen avsevärt försvåras. Om en skogsägare 

bryter mot SVL kan denna riskera fängelse eller böter. 
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3 Skydd för fjällnära skog i MB 
3.1 Miljöbalkens grunder 

I MB:s nyckelparagraf (1§) kan utläsas att balken syftar till att främja en hållbar utveckling för 

våran och kommande generationer. I samma paragraf kan även utläsas att brukandet av natur 

hänger ihop med ett ansvar av att förvalta naturen väl. I enlighet med vad Michanek säger skall 

MB tillämpas på sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras.41  

 

MB:s andra kapitel innehåller allmänna hänsynsregler vilka är till för att förklara de 

grundläggande miljökraven. Där framgår det vad som krävs för att skydda miljön i en vidare 

mening, kan ses som en minimumnivå för miljöhänsyn)42 Grunden till kapitlet är vissa krav på 

utövaren av verksamhet eller åtgärd 2:2–6 MB. Dessa är till för att miljöstörningar skall 

undvikas eller i annat fall dämpas. Förbuden behöver inte betyda ett totalförbud av en 

verksamhet, utan det kan handla om restriktioner eller liknande.43 De hänsynstaganden som tas 

upp i 2 kap MB kan inte leda till ersättning för fastighetsägaren.44 

 

Ett annat viktigt grundläggande skydd i MB som har som avsikt att skydda skog och natur är 

hushållningsbestämmelserna som återfinns i 3–4 kap MB. Hushållningsbestämmelserna är 

inriktade mot användningen av mark och vattenområden. 

 

3 kap MB innehåller generella hushållningsbestämmelser som gäller för mark och 

vattenområden över hela landet. I enlighet med 3:4 MB är skogsbruket i Sverige av nationell 

betydelse. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk 3:4 MB. Det framgår i 3:6 MB att mark- och 

vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av sina naturvärden eller med 

hänsyn till friluftslivet, skall skyddas mot åtgärder som kan orsaka skada. Detta gäller även för 

områden som är av riksintresse för dessa miljöer. Ett område av riksintresse för naturvården 

kan vara ostörda områden som inrymmer stor mångfald av naturtyper eller biotoper. 45 

Riksintresseområden kan även vara områden med värdefulla mineraler eller områden som är 

särskilt lämpliga för energiproduktion exempelvis vind- och vattenkraft.46 Om det finns flera 

                                                 
41 Bengtsson, 2016, s. 384. 
42 Michanek, 2017, s. 102–103. 
43 Michanek, 2017, s. 111. 
44 Sjödin, 2016, s. 190. 
45 Prop: 1997/98:45, del 2, s. 33. 
46 Naturvårdsverket, 2005, s. 19. 
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områden av riksintresse skall företräde ges till det ändamål som långsiktigt främjar en 

hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön 3:10 MB. Utpekandet av riksintressen 

sker genom SFS 1998:896 hushållningsförordningen (HF). Naturvårdsverket har som uppgift 

att peka ut vilka områden som kan tänkas vara av riksintresse för naturvården och friluftslivet. 

Därefter sker en kommunikation mellan länsstyrelse, kommun och naturvårdsverket för att 

bestämma vilka områden som kan utpekas som riksintresse för naturvården och friluftslivet.47 

 

Det fjärde kapitlet riktar till skillnad från det tredje in sig på användning av specifika 

geografiska områden i landet.48 Enligt 4:1 skall områden som pekas ut i detta kapitlet räknas i 

sin helhet som riksintressen. Ingrepp i dessa områden får endast komma till stånd om det inte 

möter hinder i kapitlet eller om ingreppen kan ske så att dem inte påtagligt skadar områdenas 

natur- eller kulturvärden. Under 4:2 MB kan det utläsas att inom fjällvärlden från Transtrand i 

söder till Treriksröset i norr skall friluftslivet och turismen beaktas vid ingrepp i miljön. I 4:5 

MB pekas vissa specifika fjällområden ut inom vilka det endast får byggas byggnader till 

rennäringen, bofastbefolkning, forskning och det rörliga friluftslivet. Utöver byggnader får 

åtgärder endast vidtas om det kan ske utan att områdets karaktär påverkas. 

 

Hushållningsbestämmelserna enligt kap 3 och 4 kan inte användas för alla typer av åtgärder. 

En sak som faller utanför hushållningsbestämmelserna är ”pågående markanvändning”, vilken 

avverkning av skogen faller under enligt skogsbruket. 49  Reglerna i MB angående 

markanvändning kan ses som en avvägning mellan tre ofta motstående intressen: hänsyn till 

miljön, till allmänhetens friluftsliv och till markägaren. Konflikterna som kan uppstå mellan 

dessa avgörs oftast växlande mellan de olika intressena, oftast är det miljöintresset som får det 

största gehöret.50 

 

Det finns enligt Michanek stora hål i skyddsnätet i fjärde kapitlet, då varken de generella kraven 

i 4:1 eller de speciella kraven i 4:2–6 får hindra det lokala näringslivet eller utvecklingen av 

tätorter, samt anläggningar för totalförsvaret att utvecklas. Det skulle till exempel vara möjligt 

att bygga vägar i fjällområden som är skyddade enligt 4:5, om vägen utgör en del av lokal 

                                                 
47 Naturvårdsverket, 2005, s. 23–25. 
48 Michanek, 2017, s. 142–143. 
49 Naturvårdsverket, 2005, s. 19. 
50 Gipperth, 2013, s. 77. 
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turistnäring.51 Utifrån det som sagts angående det 3 och 4 kap kan utläsas att fjällvärlden52 med 

hänsyn till sina natur- och kulturvärden är av riksintresse. En del av dessa områden har redan 

ett skydd utifrån 7 kap MB som nationalparker och naturreservat.53 

 

MB 7 kap styr det rättsliga skyddet av områden och naturvärden.54  I enlighet med 7:1 skall var 

och en som nyttjar allemansrätten eller vistas i naturen visa hänsyn och varsamhet mot denna. 

Det kan även utläsas ur paragrafen att miljöskyddshänsynen skall dominera i situationer där 

också markägarintressen framträder. 55 Utifrån detta kan sägas att skyddet är till för att skydda 

naturen mot människor, människor får inte störa eller förstöra naturen. Det kan kopplas mot 

den allemansrättsliga grundprincipen ”inte störa, inte förstöra”.56 I kapitlet radas det upp ett 

antal olika skyddsområden och hur dessa skyddas. Det starkaste skyddet som MB kan skapa är 

ett naturreservat eller en nationalpark vilka kan ha skräddarsydda föreskrifter som styr 

nyttjandet av området samt hänsyn till specifika skyddsbehov.57 I Sverige är cirka 13 % av 

landets yta skyddad i någon form vilket behöver ökas för att Sverige skall klara sina 

internationella åtaganden. 58  Vid skapandet och användandet av områdesskydd ska både 

allmänna och enskilda intressen beaktas enligt 7:25 SVL.59 

 

Ersättning enligt MB skall endast betalas ut i de fall som det är särskilt reglerat, regleringarna 

återfinns i det 31 kap. Framkommer det inget utav regleringarna får skadan tålas.60 Enligt 31 

kap MB framgår det av 2§ att ”bestämmelserna i expropriationslagen skall gälla vid ersättning 

och inlösen enligt detta kapitel, om inte balken innehåller avvikande bestämmelser”. En 

förutsättning för att ersättning skall utgå är enligt 4 § att mark tas i anspråk eller att den 

pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Reglerna är begränsade till att endast täcka 

avsevärt försvårande av pågående markanvändning.61 Det är med detta sagt inte alls klart att 

markägaren har rätt till ersättning utan detta beror på hur stor inskränkningen är.62  Enligt 

                                                 
51 Michanek, 2017, s. 160. 
52 Vilket inkluderar den fjällnära skogen 
53 Prop: 2000/01:130, s. 166. 
54 Michanek, 2017, s. 210. 
55 Gipperth, 2013, s. 81. 
56 Prop: 1997/98:45 Del 2, s. 68–69. 
57 Bengtsson, 2016, s. 392. 
58 Naturvårdsverket, [https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/] 2018-05-04. 
59 Sjödin, 2016, s. 58. 
60 Sjödin, 2016, s. 211. 
61 Naturvårdsverket, [https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8234-5.pdf] 2018-05-07. 
62 Prop: 1997/98:45, del 1, s. 311. 
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naturvårdsverket används bostadsutskottets kvalifikationsgräns som ett riktvärde vid 

bedömning av pågående markanvändning. Enligt kvalifikationsgränsen skall en markägare inte 

behöva tåla ett större intrång än 10% av markens värde inom berörd del av fastighet. Vid stora 

ekonomiska värden på fastigheten kan kravet vara lägre än 10%.63 Det som sägs angående 

kvalifikationsgränsen bör ses vägledande enligt miljööverdomstolen i MÖD 2008:4.  I 31:8 MB 

föreskrivs det att i enlighet med 4 § har markägaren rätt att få sin fastighet inlöst istället för att 

ta emot ersättning då det uppstår synnerliga olägenheter vid pågående markanvändning. 

Värderingen av fastigheten skall följa expropriationslagstiftningen fullt ut.64 

 

3.2 Nationalparker 

Drygt 85% av den totala nationalparksytan återfinns inom Norrbottens fjällområde. Sverige var 

det första landet i Europa att bilda nationalparker. De första 9 nationalparkerna skapades 1909.65 

Enligt MB 7:2 är en nationalpark ett mark- eller vattenområde som tillhör staten och har som 

syfte att bevara ett större sammanhängande område. Området skall vara av viss landskapstyp 

och i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Nationalparksförordningen 

1987:938 (NPF) 1§ beskriver kortfattat information angående alla befintliga 30 nationalparker 

i landet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får införa föreskrifter 

angående vård och förvaltning samt inskränkningar i användandet av mark eller vatten för dessa 

områden 7:3 MB. Föreskrifterna kan gälla 1. om inskränkningar i rätten att använda mark- eller 

vattenområden inom en nationalpark, och 2. om rätten att färdas och vistas och om ordningen i 

övrigt inom en nationalpark, 4 § NPF.  

Parken skall vårdas och förvaltas i enlighet med de syfte den ha bildats, 3 § NPF. Nationalparker 

är det områdesskydd som har högst status i MB och har som syfte att bevara dessa miljöer till 

kommande generationer och i forskningssyfte.66  

 

Nationalparkerna skall stå öppna för var och en men det kan finnas restriktioner som inskränker 

allemansrätten för att skydda naturen.67 Turism får inte medföra att områdets ursprungliga 

karaktär går förlorad.68 Det får inte heller ske undersökningsarbete för mineralfyndigheter inom 

                                                 
63 Naturvårdsverket, [https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-

omraden/process-naturreservat/ersattning/ersattning-bildande-naturreservat-2013-09-02.pdf] 2018-05-12. 
64 Sjödin, 2016, s. 215. 
65 Naturvårdsverket, 2009, s. 29. 
66 Michanek, 2017, s. 218. 
67 Bengtsson, 2015, s. 174–175. 
68 Prop: 1997/98:45, del 2, s. 69–70. 
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nationalpark eller område som regeringen begärt skall avsättas till nationalpark Minerallagen 

1991:45 (ML). 

 

I och med att det är staten som äger nationalparkerna är det ett kostsamt skydd att inrätta då 

markområden kan behövas köpas loss av privata markägare.69 Enskild har rätt till ersättning då 

denne tvingas avstå sin egendom genom expropriation RF 2:15, vilket medför att det är 

expropriationslagstiftningen som gäller vid skapandet av naturreservat, se avsnitt 4.2. 

 

3.3 Naturreservat 

Naturreservat är ett av de vanligaste sätten för att ge ett långvarigt skydd av värdefull natur. 

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen och utgör 85 % av de skyddade områdena i 

Sverige.70 Mark- och vattenområden som har i syfte att bevara en biologisk mångfald, vårda 

och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose områden för friluftslivet får av länsstyrelse 

eller kommun förklaras som naturreservat 7:4 MB. Tanken med naturreservat är att skapa ett 

definitivt skydd från vilket det endast undantagsvis kan genomföras avsteg.71 

 Utifrån det som sagts i 7:4 kan det sägas finnas två typer av anledningar för att skapa 

naturreservat; ett för att bibehålla den biologiska mångfalden samt ett för att tillgodose 

friluftslivet.72 Ett naturreservat kan tillgodose flera av syftena och måste inte vara begränsat till 

ett. Dock kan det vara svårt att skapa föreskrifter om hur området får nyttjas om syftena är 

motstridiga.73  

 

När ett naturreservat bildas skall skälen till att det bildas anges. Beslutet skall även rymma de 

inskränkningar som ägaren av marken skall behöva utstå för att uppnå syftet med reservatet. 

Det medför att ägaren skall tåla vissa intrång på området 7:5–6 MB. För att bilda ett 

naturreservat krävs det oftast att det finns ett starkt allmänt intresse av att tillgodose något av 

bevarandesyftena.74 Allemansrätten kan även begränsas enligt 7:30 MB då restriktioner kan 

föreskrivas till skydd för miljön exempelvis: förbud att tälta, elda, rida, cykla eller låta hund gå 

okopplad.75 Detta medför att skyddet för naturreservat kan vara väldigt starkt då användandet 

                                                 
69 Michanek, 2017, s. 218. 
70 Naturvårdsverket, [http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/] 2018-05-12. 
71 Prop: 1997/98:45, del 2, s. 469. 
72 Bengtsson, 2015, s. 175. 
73 Michanek, 2017, s. 219. 
74 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 71. 
75 Bengtsson, 2015, s. 176. 
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av området inte får motverka syftet med reservatet.76 Bildandet eller ändring av ett naturreservat 

får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 2010:900 

(PBL). Det finns även möjligheter i 7:7 MB för en kommun eller länsstyrelsen att upphäva 

beslut enligt 4–6 §§ om det finns synnerliga skäl vilket kan motsvara samhällsnyttig 

företagsverksamhet, att området ej behöver skydd längre, viktiga väg- eller järnvägsbyggen. En 

markägare kan om det finns särskilda skäl få dispens från de föreskrifter som inskränker dennes 

användande av marken. Förutsättning för dispensen eller upphävning är att intrånget i 

naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning inom reservatet eller på annat område.77  

 

Det kan ta flera år att skapa ett naturreservat då det finns mycket som skall redas ut, vilket leder 

till att det finns risk att de skyddsvärda naturintressena hinner förstöras innan beslutet 

kommer.78 För att förhindra detta kan kommunen eller länsstyrelsen besluta om förbud mot 

vissa åtgärder som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet enligt 7:24 MB.  

 

Genom skapandet av ett naturreservat får markägaren begränsad förfoganderätt till marken 

vilket kan leda till olägenheter.79 Vid mycket stora olägenheter för fastighetsägaren måste 

fastigheten eller del av fastighet lösas in. Det kan även vara markägaren som behåller 

äganderätten och då har denna rätt till intrångsersättning om den pågående markanvändningen 

avsevärt försvåras i enlighet med 31:4 MB.80 När naturreservat tas i anspråk med nyttjanderätt 

eller servitutsrätt skall ersättningsreglerna enligt ExprL tillämpas på samma sätt som vid 

expropriation. 81  I MÖD 2007:13 hade en skogsägare rätt till ersättning på grund av 

naturreservatsföreskrifter som innebar ett totalt avverkningsförbud. Markägaren fick rätt till 

ersättning för marknadsvärdeminskningen samt viss ersättning för skada på jakt. Domstolen 

kom fram till att intrångsersättning skulle betalas för området. 

 

3.4 Andra skydd i Miljöbalken 

3.4.1 Biotopskyddsområden 

Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden som har särskilda egenskaper som 

är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Tanken med skyddet är att kunna ge 

                                                 
76 Karlbo, 2015, s. 60. 
77 Bengtsson, 2015, s. 176. 
78 Michanek, 2017, s. 219. 
79 Naturvårdsverket, [https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8234-5.pdf] 2018-05-07 
80 Michanek, 2017, s. 220. 
81 Sjödin, 2016, s. 214. 
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ett omedelbart och generellt skydd för dessa områden. Områdena som inrymmer värdefulla 

livsmiljöer skall klart kunna avgränsas och ha en ekologisk stabilitet. Storleken på områdena 

kan variera med hänsyn till skyddsbehovet. Inom ett biotopskyddsområde får det inte bedrivas 

verksamhet eller göras åtgärder som kan skada naturmiljön 7:1 MB.82 Biotopskyddet är ett 

viktigt redskap för att nå miljömålet ”Levande skogar” då skogar med höga naturvärden 

skyddas genom denna.83 Ersättning för biotopskyddsområden följer av vad som sägs i 31 kap 

MB se slutet av avsnitt 3.1. 

 

3.4.2 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla skydds- och bevarandeområden som bygger på 

fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.84 Områdena skall hjälpa till att hejda utrotningen 

av arter och livsmiljöer inom EU. 85  Enligt 7:27 MB skall det föras en förteckning över 

naturområden som skyddas enligt natura 2000. I förteckningen skall det framgå motivet till 

skyddandet av området samt enligt vilket direktiv som förteckningen skett. Regeringen får 

förklara områden av detta slag som särskilt skyddsområde om det gäller fåglar och särskilt 

bevarandeområde om det är intressant enligt art- och habitatdirektivet 7:28 MB. 86 

Verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön på ett betydande sätt kräver tillstånd samt 

att om åtgärden kan skada miljön i ett natura 2000 område får tillstånd inte ges enligt 7:28a-b 

MB. Endast risken av att en skada skall uppkomma är tillräckligt för att tillstånd inte skall 

lämnas.87 Åtgärder eller verksamheter som sker utanför natura 2000 områden och kan tänkas 

påverka området, kan även dessa vara tillståndspliktiga. Skyddet är kumulativt, vilket innebär 

att det är den samtagna påverkan av verksamhet eller åtgärd som avgör om tillstånd kan 

lämnas.88 Ersättning för Natura 2000 områden följer av vad som sägs i 31 kap MB se slutet av 

avsnitt 3.1. 

 

3.5 Sammanfattning 

Miljöbalken har som mål att främja en hållbar utveckling för våran och kommande generationer 

samt bevara den biologiska mångfalden. För att klara målen med MB finns det hänsynsregler 

samt hushållningsbestämmelser som skall följas enligt lagen. Bland annat skall skogsmark som 

                                                 
82 Michanek, 2017, s. 223–224. 
83 Prop: 2008/09:214, s. 31–34.  
84 Michanek, 2017, s. 223. 
85 Naturvårdsverket, [https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Natura-2000/] 2018-05-22 
86 Bengtsson, 2015, s. 177. 
87 Prop: 2000/01:111, s. 34–36. 
88 Prop: 2000/01:111, s. 29–32.  
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har betydelse för skogsnäringen skyddas mot åtgärder som kan påverka det rationella 

skogsbruket. Mark- och vattenområden som har betydelse ur allmän synpunkt på grund av sina 

naturvärden eller med hänsyn mot friluftslivet skyddas mot åtgärder som kan orsaka skada. 

Reglerna angående markanvändning enligt MB kan ses som en avvägning mellan tre 

motstående intressen: hänsyn till miljön, till allmänhetens friluftsliv samt till markägaren. 

Konflikter uppstår ofta mellan de tre intressena. 

 

Det finns även starka skydd i MB (nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden, natura 

2000) som är till för att skydda naturen mot människor. Nationalparker är det starkaste skyddet 

som MB kan utfärda. Parkerna är ägda av staten och har som syfte att bevara miljön i större 

sammanhängande områden för kommande generationer samt forskning. Staten har rätt att 

inskränka allemansrätten med restriktioner i parkerna för att skydda naturen. Inrättandet av 

nationalparker är dyrt för staten då de måste köpas loss från markägare. Naturreservat är det 

vanligaste sättet att ge ett långvarigt skydd för känsliga markområden i landet. Reservaten är 

till för att bibehålla den biologiska mångfalden samt tillgodose friluftslivet. Naturreservaten tas 

ofta i anspråk med nyttjanderätt eller servitutsrätt. Markägaren har rätt till ersättning om den 

pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Biotopskyddsområden är mindre med 

särskilda egenskaper som är värdefulla för hotade djur- eller växtarter. Skyddet är generellt och 

kan ges relativt fort för områdena. Natura 2000 områden är skyddsområden som skall hjälpa 

till att stoppa utrotningen av arter och livsmiljöer i EU. Åtgärder som kan påverka natura 2000 

områden är tillståndspliktiga. Ersättning vid biotopskydds- och natura 2000 områden betalas ut 

om pågående mark-användning avsevärt försvåras. Ersättning enligt MB betalas endast ut om 

det är särskilt reglerat i 31 kap MB. Reglerna är begränsade till att endast täcka avsevärt 

försvårande av pågående markanvändning.    

 

 

4 Egendomsskyddet och Expropriation 
4.1 Äganderätten och egendomsskyddet 

Egendomsskyddet är en av stötestenarna i svensk lag och återfinns i RF 2:15. Skyddet medför 

att enskild inte kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna utan att det krävs angelägna 

allmänna intressen. Äganderätten hänger ihop med egendomsskyddet och är en stor del i 

skogsbruket när det kommer till den enskildes rätt att bruka marken på enligt ägaren lämpligast 

sätt. Detta kan krocka med intresset av att skydda känsliga miljöer då markägaren vill kunna 

bruka sin mark på det mest ekonomiskt lönsamma sättet. Detta är till för att försäkra varje 
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enskild att denne har rätt till sin egendom (äganderätt) och inte kan tvingas avstå den till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation. Dock kan expropriation ske när det är 

fråga om att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Om enskild tvingas avstå sin egendom 

genom expropriation har denne rätt till full ersättning. Detta gäller även om inskränkningar av 

marken medför en försvårad markanvändning på området. Att vara ägare innebär att den 

enskilde har ett ekonomiskt ansvar för sin egendom och rätt till intäkterna som denna kan tänkas 

skapa. Vilket i sin tur även medför att ägaren skall vara beredd att ta förlusterna av ägandet.89 

Ytterligare skydd finns i artikel 1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) tilläggsprotokoll 1. I konventionens 

artikel 1 kan det utläsas att fysiska och juridiska personer skall garanteras respekt för sin 

egendom och att ingen får berövas sin egendom utan att det föreligger ett allmänt intresse, att 

det finns förutsättningar i lag samt att det sker enligt folkrättsliga grundsatser.  

 

I allemansrätten ingår friluftslivet och erhållande av rekreation där strövande, bad och att röra 

sig fritt i naturen är aktiviteter som kan utföras.90 Det är till exempel tillåtet att slå läger på mark 

som inte tar skada av att tält slås upp.91 Rörelsefriheten gäller för alla individer så länge som 

inte markägaren tillfogas nämnvärd ekonomisk skada eller störning i hemfriden och inte heller 

nämnvärd skada ur naturvårdssynpunkt.92 Allemansrätten är fristående ifrån det som står i 2:15 

RF och alla skall ha rätt att tillgå denna. 93 

 

4.2 Expropriation 

Berövande av enskilds egendom sker huvudsakligen genom expropriation. Genom denna kan 

fast egendom tas i anspråk utifrån vissa ändamål.94 Vid expropriation kan en fastighet som inte 

tillhör staten tagas i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt, 1:1 ExprL. 

Expropriationen är ett tvångsingripande som endast kan ske under vissa förutsättningar med 

stöd i lagtext.95 I andra kapitlet ExprL återfinns de ändamål för vilka expropriation kan ske 

vilket motsvarar ”de angelägna allmänna intressen” som återfinns i 2:15 RF. I enlighet med 2:9 

ExprL får expropriation ske för naturvård och fritidsverksamhet. Områden som skyddas av 

                                                 
89 Sterzel, 2004, s. 17. 
90 Åhman, 2009, s. 145. 
91 Åhman, 2009, s. 161. 
92 Åhman, 2009, s. 140. 
93 Prop: 2009/10:80, s. 253.    
94 Sterzel, 2004, s. 66. 
95 Bengtsson, 2015, s. 113. 
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denna paragraf förutsätts hållas tillgängliga för allmänheten.96 Expropriation sker i första hand 

till förmån för staten eller kommuner men den kan även beviljas för fysiska eller juridiska 

personer.97 Det är regeringen eller myndighet utsedd av regeringen som prövar frågan om 

tillstånd till expropriation 3:1 ExprL. 

 

Ersättningsfrågan som uppkommer vid expropriation behandlas i det fjärde kapitlet. Att den 

enskilde kan räkna med att få ersättning för intrånget anses som ett viktigt skydd för 

äganderätten.98 I 4:1 kan det utläsa att om en fastighet exproprieras i sin helhet utbetalas 

löseskilling motsvarande fastighetens marknadsvärde. Exproprieras del av fastighet betalas 

intrångsersättning vilket motsvarar beloppet av minskningen i fastighetens marknadsvärde som 

uppkommit av expropriationen. Det tillkommer även ett schablontillägg på 25 % uträknat från 

värdet eller minskningen. I och med detta är ersättningen 125 % av värdet eller minskningen 

på fastigheten. 99  Schablontillägget är till för att stärka fastighetsägarens ställning vid 

expropriation. 100  Ägaren har även rätt att få ersättning för ”skada i övrigt” motsvarande 

personlig skada. Denna ersättning skall betalas ut för andra förluster som ägaren kan tänkas 

göra, för dessa gäller inte påslaget på 25%.101 Den skada som uppkommer måste vara objektivt 

mätbar, alltså måste det ha uppstått en ekonomisk skada av expropriationen. Ersättningen skall 

motsvara minskningen på den enskilda ägarens förmögenhet. Det betalas inte ut någon 

ersättning för ideella skador eller sveda och värk. En av utgångspunkterna i lagstiftningen är att 

om det inte finns någon uttrycklig ersättningsbestämmelse får skadan tålas utan ersättning.102  

 

5 Diskussion 
I och med det som sagts i tidigare kapitel angående de höga naturvärdena i en fjällnära skog 

kan avverkning på dessa områden vara en kontroversiell fråga utifrån naturvårdssynpunkt. Inte 

nog med detta så är även skyddet av dessa skogar kostsamt för det allmänna då markägaren 

oftast har rätt till ersättning, vilket kan leda till en motvilja att skydda områden.103 Skydden i 

SVL kan när de utläses anses vara starka men ett stort problem är enligt Michanek att skydden 

påverkar den pågående markanvändningen. Vilket i sin tur medför att ersättning måste betalas 

                                                 
96 Sterzel, 2004, s. 68. 
97 Sterzel, 2004, s. 68. 
98 Bengtsson, 2015, s. 113. 
99 Bengtsson, 2015, s. 132. 
100 Sjödin, 2016, s. 81. 
101 Bengtsson, 2015, s. 132. 
102 Sjödin, 2016, s. 71 & 190. 
103 Michanek, 2017, s. 517. 
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ut till markägaren.104 Ersättningen är självklart bra för markägaren då denne får betalat för 

intrånget men det kan även medföra att när ersättning inte kan ordnas offras naturen och miljön 

när en avverkning tillåts. Eftersom att ersättning skall betalas ut om avverkning blir nekad kan 

det gå som i Kammarrätten i Sundsvall mål 439–14. Där sade skogsstyrelsen att de inte nekade 

en avverkning på grund av att det saknades medel för ersättning av intrånget i äganderätten. Det 

är detta som Michanek menade är problemet, att ersättning måste betalas ut och om detta inte 

kan ske kan det bli naturen som blir lidande. 

 

En början till ett skydd för den fjällnära skogen skulle kunna vara att införa ett förbud mot 

kalavverkning av fjällnära skog och att andra mildare metoder skall användas. Att inte använda 

kalavverkning på dessa områden skulle även hjälpa rennäringen då hänglaven som finns i dessa 

områden skulle få större möjlighet att finnas kvar.  

 

Skogsvårdslagen kan sägas ha en låg ambitionsnivå när det kommer till krav på 

naturvårdshänsyn.105 Hur kan MB tänkas bära upp denna? eller krävs det en lagändring i SVL 

för att det skall bli någon skillnad? 

 

Det har framkommit i uppsatsen är att den fjällnära skogen skyddas genom det som sägs i SVL 

och MB. I SVL finns avvägning mellan en produktiv skogsmark och tillvaratagandet av 

naturen. Det återfinns även i MB 3:4 att skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka det rationella skogsbruket. All typ av skydd 

av skogsmark har påverkan på skogsnäringens rationella skogsbruk vilket gör att bestämmelsen 

i MB 3:4 alltid kan bli aktuell. Detta kan ställas mot det som sägs i SVL där produktionsmålet 

och naturvården skall ges lika stor betydelse. Utifrån 3:4 skulle det hårt draget kunna sägas att 

markägaren kan strunta i naturvärden om ett rationellt skogsbruk premieras. I denna uppsats 

fall kan det dock spekuleras angående om den fjällnära skogen har någon större betydelse för 

skogsnäringen. Som ovan nämnt tas det upp att den fjällnära skogen inte har brukats på samma 

sätt som i resten av landet, att det kan återfinns områden som inte har brukats på 100 år. Även 

om skogen inte räknas som impediment har inte den fjällnära skogen haft någon större betydelse 

för skogsnäringen. De uttag i skogen som har skett har till största del varit mindre uttag för 

hemmabruk och inte de storskaliga avverkningar som sker idag. 

 

                                                 
104 Bengtsson, 2016, s. 393. 
105 Michanek, 2017, s. 515. 
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I det tredje och fjärde kapitlet i MB tas begreppet riksintresse upp. Att peka ut den fjällnära 

skogen som riksintresse skulle det kunna vara en idé för att ge den fjällnära skogen ett bättre 

skydd. Att lyfta in den fjällnära skogen i MB skulle även om det inte gav ett lagligt bättre skydd 

kunna ge en annan tyngd för begreppet. Det diskuterades även när MB skapades att SVL skulle 

föras in i balken.106 Det kan tänkas att miljön och naturen skulle få ett bättra skydd om fjällnära 

skog i SVL flyttades till MB. I och med att det finns ett produktionsmål i SVL tycks det som 

att miljön och naturen kommer i andrahand även om de skall vara likställda enligt lag. 

 

Kammarkollegiet har uttalat sig och sagt att avverkning av fjällnära skog inte kan ses som 

pågående markanvändning.  Då vissa delar av dessa områden har stått orörda under längre tid 

och skapat urskogar kan det inte påstås att skogsbruk har skett på områdena. Det tas även upp 

att det är viktigt att frågan angående markanvändningen klarläggs snarast och i vilken mån 

ersättning skall betalas ut.107 Kan någonting som inte bedrivits på en fastighet under 100 år 

räknas som en pågående markanvändning endast på grund av att det är skog? Om svaret är ja 

på frågan skall ersättning betalas ut enligt avsevärt försvårande av pågående markanvändning 

enligt MB 31 kap. Är svaret nej, är det inte säkert att markägaren har rätt till någon ersättning 

alls då marken tappar sitt ekonomiska skogsbruksvärde. 

 

De stora begränsningarna i skydd inom MB är att de flesta av dem kan bli dyra för staten då 

markägaren oftast måste ersättas på grund av försvårande av pågående markanvändning. I 

övrigt kan sägas att nationalpark är det absolut starkaste skyddet men att det även skulle bli 

väldigt dyrt att genomföra i och med att det är staten som äger marken och att området den 

fjällnära skogen sträcker sig över är väldigt stora. 

 

Naturreservat har problemet att områdena ofta påverkar den pågående markanvändningen i så 

pass stor grad att ersättning måste betalas. Något som skulle kunna fungera med ett reservat är 

att införa restriktioner rörande just avverkningen av skogen. En restriktion med förbud för 

kalavverkning där dispens kan ansökas för åtgärden men sker i undantagsfall. Eller en 

restriktion att metoder annat än kalavverkning skall användas. En sådan metod skulle kunna 

vara blädning där endast mindre uttag av skog sker och hela området kalavverkas inte. Denna 

                                                 
106 Prop: 1997/98:45, s. 189. 
107 Kammarkollegiet, [https://www.kammarkollegiet.se/miljoratt/ovriga-fragor/fjallnara-skog-fragor-och-svar] 

2018-05-22 
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metoden har visat sig gynna den biologiska mångfalden på ett bättre sätt.108 En sådan restriktion 

borde inte förhindra den pågående markanvändningen eller medföra en minskning av värdet på 

marken vilket leder till att ersättning inte behöver betalas ut.  

 

Biotopskyddsområden är till för att skydda mindre områden och det kan tänkas bli problem 

med fjällnära skog då områdena är väldigt stora. Det skulle kunna vara ett alternativ för att göra 

punktinsatser på områden där det behövs ett snabbt skydd. Sedan uppkommer samma problem 

med ersättningsfrågan som för alla skydd i MB, att det oftast kommer att ske en påverkan av 

markanvändningen som blir negativ för markägaren.  

 

Natura 2000 skulle kanske kunna skydda habitatet fjällnära skog och införa föreskrifter 

angående avverkningen av skog. Men detta kan bli svårt då det krävs att området eller habitatet 

kan falla in under art- och habitatdirektivet. Vissa av områdena faller säkerligen in under 

direktivet men det skulle vara svårt att få all fjällnära skog inom Natura 2000. Att hela den 

fjällnära skogen som habitat skulle föras in i habitatdirektivet tycks väldigt avlägset. 

 

5.1 Avslutande kommentarer 

Det som kan sägas är att det varken är bra för markägaren eller miljön att betalning inte sker 

till markägaren när dennes markanvändning inskränks. Sker inte betalning kan det medföra att 

ägarens intresse för att genomföra skyddsåtgärder för miljön minskar. Det är några rättsfall som 

är på gång när det gäller den fjällnära skogen och ersättningsfrågan vid nekat avverknings-

tillstånd som förhoppningsvis kommer att reda klarhet i detta problem. 

 

När det kommer till hur den fjällnära skogen på bästa sätt kan skyddas i framtiden eller med 

nuvarande lagstiftning, är naturreservat ett skydd som skulle kunna fungera med rätt typ av 

föreskrifter på sådant vis att markanvändningen inte inskränks för mycket. Den fjällnära skogen 

skulle även behövas lyftas upp högre i hierarkin över naturområden och kanske till och med 

lyftas in som ett riksintresse i MB. De naturvärden och det friluftsliv som tillkommer av den 

fjällnära skogen borde räcka för att få in områdena som riksintressen för naturvården och 

friluftslivet. När det kommer till SVL skulle det kunna införas restriktioner att kalavverkning i 

fjällnära skog förbjuds och endast alternativa avverkningsmetoder som är skonsammare mot 

miljön får användas.   

                                                 
108 Extrakt, [http://www.extrakt.se/skogsfragor/kalhugga-eller-ta-bort-lite-i-taget-vilken-metod-ger-mest-liv-i-

skogen/] 2018-05-10. 
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