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1 Inledning

”Hör  på  Mats,  Domänverket  vill  hugga  ned  våra  jaktmarker.  Sista  urskogen  här  i

trakten.  Kunde du hänga dit  några av dina lavar eller  vad det nu heter,  så den blev

skyddad som en sån där nyckelbiotop?”1

Skogen har  vi  alla tagit  del  av,  på ett  eller  annat  sätt.  Alla  kanske inte  har varit  ute  och

promenerat längs en slingrande skogsstig, men alla har vi använt material som härstammar

från skogen såsom skrivpapper, toalettpapper eller möbler. Även om många inte aktivt tänker

på skogen som en tillgång så bidrar den till mycket. Förutom det ovan nämnda, så är skogen

en starkt bidragande faktor till Sveriges export. Det totala värdet av Sveriges export av skogs-

och industriprodukter var under år 2013 119 miljarder, vilket var 11% av värdet av den totala

exporten.2 Skogsbruket  är  utbrett  i  Sverige  och  ger  många  människor  jobb,  men  i  vissa

situationer har avverkningarna gått för långt, vilket kan visas av det inledande citatet. Skogen

är inte bara en källa till råvaror som kan göras om till toalettpapper och möbler, det är också

ett ekologiskt system som är hem för många arter. En del är utrotningshotade, andra är mycket

känsliga för förändringar,3 men sedan är även skogen i sig viktig att bevara. Skogen tar upp

koldioxid och producerar syre, med andra ord väldigt viktig för klimatet som numer är en

brännhet fråga när den globala uppvärmningen blir en alltmer realistisk framtid.4 Det finns

skogar som är mycket gamla och nästintill orörda med höga naturvärden, och det finns skogar

som kanske aldrig växer upp igen efter en avverkning oaktat vilka miljöhänsyn skogsbolag

eller markägare visar.5

Särskilt  känsliga skogar är de fjällnära skogarna.  Lagstiftaren har  även klassat  dessa som

särskilt skyddsvärda genom ett införande av 18 § skogsvårdslagen (1979:429) (SvL). 15 §

SvL säger att tillstånd för avverkning i fjällnära skog måste sökas hos Skogsstyrelsen. Ett

sådant tillstånd får inte ges om en avverkning skulle vara oförenlig med intressen som är av

väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Denna hänvisning till naturvården

1  Zaremba, 2012, s. 112.
2  Skogsstatistisk Årsbok 2014, s. 291.
3  Kardell, 1992, s. 42.
4  Jfr. Världsnaturfonden [http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1132050-arter-som-hotas-av-klimatfrndringar] 

2015-09-12.
5  Greenpeace [http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/p2/skog/report/2008/levande-skogar-aer-

inte-gratis.pdf] 2015-09-12.
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och kulturmiljövården är stadgad i 18 § SvL. Värt att ha i åtanke är att det dessutom finns ett

miljömål  som är  jämställt  med det  produktionsmål  som finns  reglerat  i  skogsvårdslagens

portalparagraf. Miljömålet visar att det finns en ambition att skydda skogen och dess miljö vid

sidan av ett rationellt skogsbruk.

Vid en första anblick kan det tyckas som att de fjällnära skogarna har ett tämligen starkt skydd

mot  felaktig  avverkning.  Detta  dels  genom  att  tillstånd  krävs  för  att  en  avverkning

överhuvudtaget  ska  kunna  bli  aktuell,  dels  genom  vissa  hänsynsregler  som  finns  i

skogsvårdslagen,  men  även  i  miljöbalkens  (1998:808)  (MB)  allmänna  hänsynsregler.

Dessutom tillkommer det nationellt antagna miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.6 Trots

detta finns det en hel uppsjö av artiklar som säger det motsatta. Fjällnära skog avverkas och

enligt Naturskyddsföreningen allt för ofta mot reglerna.7

Alldeles nyligen har det för första gången kommit en dom när det gäller tillämpningen av 18 §

SvL. Kammarrätten i Sundsvall menade att Skogsstyrelsen gjort fel när de givit tillstånd till

avverkning vid Änoks delta.8 Av domen framkommer även att Skogsstyrelsen aldrig tidigare

med stöd av 18 § SvL givit avslag på en tillståndsansökan för avverkning i fjällnära skog.

Enligt  de  skogsstatistiska  årsböckerna  inkom  det  år  2013  176  ansökningar  om

avverkningstillstånd  i  fjällnära  skog  om  totalt  1  957  hektar.9 Motsvarande  antal

avverkningsansökningar för år 2012 var 188 stycken om 2 148 hektar.10 År 2011 var antalet

avverkningsansökningar  253 stycken om 2 842 hektar.11 Samtliga  avverkningsansökningar

som inkommit under åren har enligt de skogsstatistiska årsböckerna medgivits.

Att en lagparagraf aldrig tidigare tillämpats i den meningen att avslag aldrig givits, är enligt

min mening något som är högst besynnerligt. Det finns en medvetenhet på regeringsnivå att

det avverkas skyddsvärd skog,12 men när det gäller fjällnära skog har det inte gjorts avslag

med hjälp av den skyddsparagraf som finns. Vad kan detta bero på? Varför har Skogsstyrelsen

6  Miljökvalitetsmålet Levande skogar omfattar inte den fjällnära skogen. Se avsnitt 5.
7  Se ex. Dagens Nyheter [http://www.dn.se/arkiv/nyheter/bolag-anmalt-for-kalhygge-fjallnara-skog-korsnas-

ab-har-brutit] 2015-09-12.
8  Kammarrätten i Sundsvall, dom 2014-12-17, mål 439-14.
9  Skogsstatistisk årsbok 2014, s. 151 och 161.
10  Skogsstatistisk årsbok 2013, s. 151 och 161.
11  Skogsstatistisk årsbok 2012, s. 158 och 167.
12  Prop. 2008/09:214 s. 43.
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aldrig tillämpat denna paragraf förut? Har lagstiftaren formulerat en paragraf som är omöjlig

att uppfylla?

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet  med detta  arbete  är  att  undersöka lagstiftarens  intentioner  bakom skogsvårdslagen,

främst 18 § SvL, och jämföra detta med hur Skogsstyrelsen tillämpat paragrafen i praktiken.

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar:

1. Vad säger motiven bakom skogsvårdslagen om tillämpningen av 18 § SvL?

2. Hur har Skogsstyrelsen tillämpat 18 § SvL innan domen om Änokdeltat kom?

3. Överensstämmer lagstiftarens intentioner med Skogsstyrelsens faktiska tillämpning av

18 § SvL och om inte, vad kan göras för att dessa ska stämma bättre överens?

1.2 Avgränsningar

I denna uppsats kommer fokus ligga på den fjällnära skogen. 18 § SvL behandlar enbart den

fjällnära  skogen,  samtidigt  som  resterande  paragrafer  i  skogsvårdslagen  omfattar  både

fjällnära skog och icke fjällnära skog. Detta innebär att även om fokus ligger på fjällnära

områden,  så  kommer  en  del  paralleller  dras  till  andra  bestämmelser  i  lagen.  Detta  gäller

särskilt de hänsynstaganden som regleras i 30 § SvL om hänsyn till naturvården och som har

en  nära  koppling  till  18  §  SvL.  18  §  SvL  har  kopplingar  både  till  naturvård  och

kulturmiljövård. Fokus kommer i detta arbete att ligga på naturvård, vilket har en grund i det

miljöperspektiv som anlagts i uppsatsen.

I  uppsatsen  undersöks  och  diskuteras  Skogsstyrelsens  tidigare  tillämpning  av  18  §  SvL.

Anledningen till  att Skogsstyrelsens tillämpning av paragrafen efter domen om Änokdeltat

inte diskuteras, är att det är ett så pass nytt fall vilket innebär att det inte gått tillräckligt lång

tid  för  att  på  ett  tillförlitligt  sätt  kunna  avgöra  om  eller  hur  Skogsstyrelsen  ändrat

tillämpningen.  Undersökningen  av  den  tidigare  tillämpningen  kan  även  visa  på  brister  i

exempelvis lagtolkningsarbetet som fortfarande kan bestå även efter fallet om Änoks delta.
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Eftersom Sverige sedan år 1995 är medlem i Europeiska Unionen (EU) är EUs lagstiftning en

del av den svenska.13 Detta innebär att vid tillämpningen av svensk rätt måste även EU-rätten

iakttas. På miljörättens område finns ett stort utbud av regleringar på EU-nivå. Även Förenta

Nationerna (FN) har en del regler som berör miljöområdet. Som exempel kan nämnas FNs

konvention om biologisk mångfald som skrivits under av EU och trädde i kraft i Sverige år

1993.14 FN har även ett antal skogsprinciper och ett skogsforum som syftar till att skydda

skog och stärka ett hållbart skogsbruk på global nivå.15 Uppsatsen syftar som framgått till att

undersöka tillämpningen av 18 § SvL, med andra ord den svenska nationella lagstiftningen.

Dels på grund av syftet, dels på grund av den tidsmässiga och materialbegränsade ram som

givits  för  uppsatsens  genomförande,  lämnas internationell  rätt  därhän.  Avgränsningen från

internationell rätt väntas inte ha någon betydande påverkan på resultatet av uppsatsen, även

om den internationella rätten i sig är viktig för miljörätten. 

1.3 Tidigare forskning

När det gäller relevant forskning inom det område som denna uppsats behandlar, finns det i

huvudsak två avhandlingar vilka är skrivna av Maria Forsberg respektive Marie Appelstrand.

Dessa avhandlingar gör kopplingar till skogens betydelse för den biologiska mångfalden samt

hur  miljömålet  som  sedan  år  1993  finns  intaget  i  skogsvårdslagen  kan  uppnås.16

Frågeställningen och det perspektiv som anlagts i denna uppsats kopplar både till Forsbergs

och  Appelstrands  avhandlingar.  Uppsatsens  miljöperspektiv  i  kombination  med

skogsvårdslagens miljömål, som ju direkt påverkar Skogsstyrelsen i deras bedömningar, är i

huvudsak inriktade på att syna de effekter som uppstår av skogsbruket. Sådana effekter är

även vad dessa avhandlingar behandlar och därav har de en del gemensamma nämnare med

denna uppsats även om de har andra syften och inriktningar än detta arbete.

13  1:10 RF. Se även Regeringskansliet [http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/medlemskapet-i-eu/sveriges-
vag-till-eu-medlemskap/] 2015-11-10 och EU-upplysningen [http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-
EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/] 2015-11-10.

14  Convention on Biological Diversity (CBD).
15  A/CONF.151/26 (Vol. III) Forest Principles.
16  Forsberg, 2012. Appelstrand, 2007.
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1.4 Upplägg

Det  finns  tre  viktiga  pelare  i  denna  uppsats  som  utgör  basen  till  att  uppfylla  det

bakomliggande syftet. Dessa pelare är kopplade till den ovan redovisade frågeställningen och

består således av motiven bakom skogsvårdslagen, betydelsen för samhället i stort att den

fjällnära skogen som en del i ett viktigt ekosystem visas hänsyn, samt Skogsstyrelsens tidigare

tillämpning av 18 § SvL.

Den första delen i  uppsatsen innehåller en inledande orientering om skogsvårdslagen med

fokus på fjällnära skog.  Genomgången omfattar  i  grova drag 1979 års  skogsvårdslag och

nyare  relevanta  propositioner  och  lagändringar.  Även  om många  tankesätt  har  förkastats

genom nyare förslag, visar de förändringar som skett från år 1979 till framförallt år 2010 på

en utveckling i en miljöpolitisk anda. De motiven som mer specifikt berör fjällnära skog är

placerad efter den allmänna redovisningen om den miljöpolitiska utvecklingen. Regleringen

kring den fjällnära skogen har ett nära samband med de hänsynsregler som finns intagna i

skogsvårdslagen, varför dessa diskuteras i anslutning till avsnittet om den fjällnära skogen.

Eftersom  skogsvårdslagen  har  kopplingar  till  miljöbalken,  görs  en  kort  utredning  om

förhållandet mellan dessa två regleringar. Detta syftar till att klargöra hur skogsvårdslagen

tillämpas, och miljöbalkens bestämmelser om bland annat naturreservat är dessutom något

som är diskuteras i domen om Änoks delta.

Miljökvalitetsmålen Levande skogar och Storslagen fjällmiljö som är en del av styrningen av

Sveriges  miljöarbete,  utgör  det  därpå  följande  avsnittet.  Dessa  mål  är  en  del  av  det

miljöperspektiv17 som anlagts i detta arbete och miljökvalitetsmålet Levande skogar är även

något som Skogsstyrelsen genom sin myndighetsinstruktion är skyldiga att  rapportera om.

Avsnittet  går  djupare  in  på  innebörden av  målen  och i  stort  betydelsen  för  samhället  att

värdefull skog bevaras.

Efter en genomgång av skogsvårdslagen och miljökvalitetsmålen, presenteras Skogsstyrelsen

som är huvudansvarig myndighet när det gäller skogsbruket. Skogsstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd är vägledande för skötseln av skogsbruket och är vid sidan av Skogsstyrelsens

myndighetsinstruktion delar som redovisas under detta avsnitt. En genomgång av rättsfallet

17  Se vidare i avsnitt 3.
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om Änoks delta utgör det sista avsnittet innan den avslutande analysen och diskussionen tar

vid, som bland annat innehåller förslag på förändringar både vad gäller lagstiftningen i sig

och Skogsstyrelsens arbete. Rättsfallet är förutom ett exempel på domstolarnas synpunkt på

hur skogsvårdslagen bör tillämpas, även ett beskrivande fall när det gäller Skogsstyrelsens

tidigare tillämpning av 18 § SvL.

1.5 Metod och material

I  denna  uppsats  används  en  rättsdogmatisk  metod.  Utgångspunkten  är  den  definition  av

rättsdogmatisk  metod  som  Kleineman  beskriver.  Enligt  denna  definition  utgår

rättsdogmatiken  från  en  konkret  problemställning  som  utreds  genom  att  söka  svaren  i

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.18 I detta arbete har dock metoden till viss

del  utvidgats  genom  att  även  undersöka  de  nationella  miljökvalitetsmålen  samt

Skogsstyrelsens praktiska tillämpning av 18 § SvL. Miljökvalitetsmålen är,  precis  som de

låter,  målsättningar  som  visar  den  riktning  politikerna  önskar  gå  i  miljöarbetet.19

Miljökvalitetsmålen är således inte en del av lagen i den meningen som gör en applicering av

en  strikt  rättsdogmatisk  metod  möjlig,  även  om de  förekommer  och  diskuteras  i  en  del

förarbeten. Vad gäller undersökningen av Skogsstyrelsens praktiska tillämpning av 18 § SvL,

som är en stor del av detta arbete, har den en del gemensamma drag med den rättsdogmatiska

metoden. Detta eftersom Skogsstyrelsens faktiska tillämpning går att finna i föreskrifter och

framförallt kammarrättens dom om Änokdeltat.

I  denna  uppsats  är  det  i  huvudsak  lagstiftningens  utformning  till  skogsvårdslagen  som

analyserats, men även doktrin har använts som stöd för att finna fakta om skogens värden

samt synpunkter om hur skogsvårdslagstiftningen tillämpas. Utöver detta har Skogsstyrelsens

föreskrifter  och  allmänna  råd,  en  del  publicerade  tidningsartiklar  och  publikationer  från

organisationer såsom Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket undersökts. Detta material

har studerats för att utreda vad lagstiftarens syfte med skogsvårdslagen är med fokus på 18 §

SvL. Det finns väldigt lite praxis på området, men i dagsläget finns som nämnt ett relativt nytt

fall från kammarrätten som redovisas grundligt i uppsatsen.

18  Kleineman, 2013, s. 21 och 23.
19  Se vidare i avsnitt 5.
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I uppsatsen diskuteras som tidigare nämnt hänsynsreglerna i 30 § SvL. Anledningen till detta

är att 18 § SvL rent tillämplighetsmässigt är beroende av att man avgör vad som menas med

”intressen för naturvård och kulturmiljövård”. På grund av bristen på en klar definition av vad

sådana intressen utgör, är ett led i att avgöra vad sådana intressen är, att utreda vad i skogarna

som man bör ta hänsyn till i enlighet med 30 § SvL.

Utifrån det ovannämnda materialet analyseras hur Skogsstyrelsen tidigare tillämpat 18 § SvL,

med  andra  ord  en  jämförelse  mellan  lagens  lydelse  och  dess  tillämpning.  Personal  från

Skogsstyrelsen har genom mejlkorrespondens i korthet motiverat vad de tidigare ansett är en

korrekt tillämpning av 18 § SvL.20 I huvudsak hänvisade personalen till de argument som lyfts

fram i kammarrättens mål nr 439-14, vilket också är anledningen till att detta rättsfall är det

som används som bas för jämförelsen med motiven bakom skogsvårdslagstiftningen. Jag är

väl medveten om att fallet är från kammarrätten och inte avgjorts av högsta instans, vilket

innebär att dess värde som vägledande fall är lägre än om högsta instans hade avgjort målet.

Trots detta vill jag återigen påpeka att undersökningen av Änokdelta-fallet inte är till för att i

första hand avgöra och diskutera dess värde som vägledande praxis,  utan för att  redovisa

Skogsstyrelsens tidigare tillämpning och tolkning av 18 § SvL.

Utöver  detta  har  en  del  statistik  som  berör  avverkning  av  fjällnära  skog  studerats.21

Anledningen  till  detta  är  för  att  få  ytterligare  ledning  i  och  exempel  som  visar  hur

Skogsstyrelsen tidigare sett på en tillämpning av 18 § SvL. Genom uppsatsens arbetsgång har

tillgång  till  Skogsstyrelsens  beslut   varit  en  ambition  för  att  ytterligare  utreda  hur

Skogsstyrelsen motiverar godkännanden av avverkningsansökningar i  fjällnära skog. Dock

har de antal beslut som varit  möjliga att få tag på varit begränsade i antal.  Dessutom har

besluten innehållit för lite material för att kunna dra några relevanta slutsatser baserade på

dessa beslut. Detta, i kombination med att Skogsstyrelsen själva hänvisat till kammarrättens

mål  nr  439-14 för  att  visa  sina  tidigare  argument,  har  gjort  att  några  sådana  beslut  inte

beaktats i arbetet.

20  Johansson, Emma, verksjurist vid Skogsstyrelsens tillsynsenhet, Jönköping, E-mail, 2015-09-18. Vad gäller 
Skogsstyrelsens nuvarande syn framkom endast att en bedömning får göras från fall till fall samt att om stora 
arealer skog redan är skyddade så bör det ha en inverkan på om en avverkningsansökan godkänns eller inte. 

21  Se inledningen.
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De slutsatser  och  paralleller  som görs  i  den  avslutande  analysen  har  gjorts  med  de  två

miljökvalitetsmålen  Levande  skogar  och  Storslagen  fjällmiljö22 som bakgrund.  Det  är  ett

miljöperspektiv som innebär att skogsbrukets effekter på miljön, som antingen hindrar eller

gynnar  strävandet  efter  att  uppfylla  dessa två mål,  beaktas i  Skogsstyrelsens beslut  och i

skogsvårdslagens förarbeten.

1.6 Perspektiv

Uppsatsen skrivs ur ett miljöperspektiv. Ett miljöperspektiv innebär i detta fall att uppsatsen

som ingång har ambitionen att miljökvalitetsmålen Levande skogar och Storslagen fjällmiljö

ska uppfyllas. I dagsläget uppfylls inte miljökvalitetsmålen och utgångspunkten är att det är

ett  problem  för  samhället  i  stort.  Regeringen  har  erkänt  misslyckandet  med

miljökvalitetsmålen som ett problem och framfört att åtgärder behöver sättas in i system för

att komma tillrätta med den utveckling som idag sker i skogarna.23 Den primära anledningen

till varför Levande skogar diskuteras i denna uppsats trots att detta miljökvalitetsmål inte har

någon direkt koppling till den fjällnära skogen, är för att visa på hur man kan ta hänsyn till

skogar och vad som prioriteras. Eftersom de fjällnära skogarna, som senare kommer framgå,

är känsligare än ”vanlig” skog är det enligt min mening rimligt att de hänsyn som visas mot

de  fjällnära  skogarna  är  på  minst  samma  nivå  som  de  skogar  som  omfattas  av

miljökvalitetsmålet Levande skogar. För att utreda denna nivå krävs således en genomgång av

båda miljökvalitetsmålen.

Tillämpningen av detta miljöperspektiv grundas ytterligare på att Skogsstyrelsen i Förordning

(2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp och rapportera

hur  arbetet  angående  miljökvalitetsmålet  Levande  skogar  fortgår.  Som  framgår  senare  i

uppsatsen,  har  skogsbruket  betydelse  även  för  förverkligandet  av  miljökvalitetsmålet

Storslagen fjällmiljö. Eftersom skogsbruket och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö har

nära samband, omfattar alltså miljöperspektivet i denna uppsats även detta miljökvalitetsmål

trots att Skogsstyrelsen inte har ett rapporteringsansvar när det gäller Storslagen fjällmiljö.

22  Se vidare om miljökvalitetsmålen i avsnitt 5.
23  Se vidare i avsnitt 5.
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2 Skogsvårdslagen (1979:429)

Den nu gällande skogsvårdslagen infördes år 1979 och har sedan dess hunnit genomgå en del

förändringar.24 Ett gemensamt tema för de förarbeten som tillkommit efter att lagen trätt i

kraft,  är  ett  målinriktat  arbete  för  ett  ökat  hänsynstagande  gentemot  miljön.  Under  detta

avsnitt  redovisas  lagens  tillämpningsområde,  en  övergripande  historisk  tillbakablick  över

miljöarbetets  utveckling inom skogspolitiken,  mer specifikt  om motiven bakom 18 § SvL

samt  de  miljöhänsynstaganden  som  finns  i  de  förarbeten  som  föregått  skogsvårdslagen.

Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av skogsvårdslagens förhållande till miljöbalken.

2.1 Tillämpningsområde

Skogsvårdslagen  reglerar  skötsel  och  vård  av  skog.  För  att  fastställa  lagens

tillämpningsområde  krävs  att  man  förstår  innebörden  av  de  begrepp  som  styr  lagens

tillämpbarhet. Begreppet fjällnära skog regleras i 2 b § SvL och är skog inom det fjällnära

området där det antingen råder särskilda förutsättningar för skogens skötsel, eller sådan skog

där  skogsbruksåtgärder  kan  påverka  intressen  av  väsentlig  betydelse  för  naturvård,

kulturmiljövård eller rennäringen. Observera att det inte är ett krav att skogsbruket faktiskt

påverkar intressen för exempelvis naturvården, utan det räcker med att åtgärderna kan påverka

dessa för att skogen ska anses som fjällnära skog. Gränserna för fjällnära skog regleras enligt

1 § Skogsvårdsförordningen (1993:1096) (Svf) i SKSFS 1991:3.

2.2 Miljöinriktad utveckling

Det råvarubehov som skogsindustrin har, är enligt förarbetena inte en enskilt styrande faktor

för  utformningen  av  en  långsiktig  skogspolitik.  Sverige  är  ett  långt  land,  vilket  innebär

skiftande förutsättningar i olika landsändar. Detta medför dock svårigheter i att formulera en

eller flera målsättningar för skogspolitiken.  Höga målsättningar kan medföra åtgärder som

inte är förenliga med enskilda skogsägares lönsamhetskrav. Utmaningen för skogspolitiken är,

och  har  varit,  att  sätta  upp  mål  som  är  rimliga  och  anpassade  till  såväl  de  biologiska

förhållandena som till allmänna och enskilda intressen.25

24  Se ex. SFS 1990:1379. SFS 1993:553. SFS 2008:662. SFS 2010:930.
25  Prop. 1978/79:110 s. 17
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Innan  1979  års  proposition  behandlades  samspelet  mellan  skogsbruket  och  naturvård  av

riksdagen år 1974. De ändringar som då genomfördes vad gäller skogsbruket och naturvården,

var avsedda att ha fortsatt tillämpning i den nyare skogsvårdslagen.26 I 1979 års skogsvårdslag

ville  man  förhindra  olämpliga  förfaranden  inom  ramarna  för  skogsbruket  oaktat  vilken

marktyp det var frågan om. Av den anledningen menade man att de naturvårdsföreskrifter som

gällde innan 1979 års lag skulle behållas, men vidgas i den meningen att de inte endast är

tillämpliga  på  viss  mark,  utan  utgångspunkten  skulle  vara  naturvårdsintressena.27 När  det

gäller specifikt den fjällnära skogen gavs i 1979 års proposition en ny möjlighet att ingripa

mot en eventuell avverkning i fjällnära skog där naturvårdsintresset är särskilt starkt genom

att länsstyrelsen underrättas om de planerade avverkningarna.28 Även om naturvårdsintressena

diskuterades i 1979 års proposition, blev den lag som antogs kraftigt produktionsinriktad som

ställde krav på produktionshöjande åtgärder för de som brukade skog.29

År  1991  genomfördes  förändringar  för  att  ytterligare  skydda  de  fjällnära  skogarna.

Ambitionen  var  att  skogsvårdslagen  på  ett  bättre  sätt  än  tidigare  skulle  garantera  att

skogsbruket i de fjällnära skogarna utfördes med mycket stor återhållsamhet. Skogsbrukets

omfattning i dessa områden fick hädanefter inte bedrivas i vidare omfattning än vad som kan

anses vara förenligt med naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen. I ett

försök att realisera dessa hänsynstaganden infördes en skyldighet för skogsägarna att i varje

ansökan om avverkning ange vilka åtgärder som ansökanden avser att vidta för att tillgodose

dessa intressen.30

Den återhållsamhet som genom 1991 års proposition skulle gälla för skogsbruk i fjällnära

skog  diskuteras  i  anslutning  till  när  det  i  propositionen  konstateras  att  skogsbruket  inte

tillvaratagit  naturvårdens  och  rennäringens  intressen  i  tillräcklig  omfattning.  Samtidigt  är

ambitionen att inom de delar av de fjällnära skogarna där det finns förutsättningar för hållbart

skogsbruk kunna bedriva en virkesproduktion som samarbetar med naturvårdens intressen.

Här placeras ett ansvar på markägare och skogsbolag att känna till på vilka områden det finns

intressen som konkurrerar om markanvändningen och även att dessa har insikt om vikten att

26  Ibid., s. 78.
27  Ibid., s. 37–38.
28  Ibid., s. 24.
29  Forsberg, 2012, s. 20.
30  Prop. 1990/91:3 s. 3.
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sådana  anspråk  blir  beaktade.  Som  exempel  nämns  att  en  inventering  av  skyddsvärda

intressen samt samråd med olika intresseföreträdare bör vara grundläggande inslag när det

kommer till skogsbruk i de fjällnära skogarna.31

I skogspolitiken finns det en grundläggande strävan att  skydda och bevara den biologiska

mångfalden,  men på grund av det  intensiva utnyttjandet  av skogsmark är  de skogar  med

naturskogskvaliteter som fortfarande finns kvar spridda och fragmentiserade.  I förarbetena

ställs det därför krav på att brukandet av skogen ska ge växt- och djurarter förutsättningar att

fortleva under naturliga betingelser i livskraftiga bestånd och att de arter som är hotade ska

skyddas.  Det  är  dock  inte  bara  växt-  och  djurarter  som ska  skyddas,  utan  även  skogens

estetiska  och  sociala  världen,  som  ju  är  direkt  kopplade  till  allemansrätten.  Den

skogslagstiftning som började tillämpas i början av 80-talet var, som tidigare nämnt, starkt

produktionsinriktad. Genom propositionen om en ny skogspolitik från år 1993 var ambitionen

att detta skulle ändras och miljöfrågorna skulle föras fram på ett sätt man inte lyckats göra

genom 1991  års  proposition.  Att  miljöfrågorna  gavs  större  spelrum i  och  med  1993  års

proposition var inte bara för naturens skull i sig, utan även för att skogsbruket på lång sikt inte

kan fungera om miljön havererar.32 De miljöfrågor som lyftes fram till diskussion i 1979 års

proposition hade inte fått den tyngd som ansågs nödvändig, särskilt med tanke på ny kunskap

som tillkommit sedan dess.33 Ett ambitiöst miljömål ansågs inte vara ett hinder för en hög

produktion  av  skogsråvara  och  en  konkurrenskraftig  skogsnäring.34 Genom  1993  års

proposition infördes och jämställdes alltså miljömålet med produktionsmålet, vilket innebar

att skogens naturvärden fick samma betydelse som dess produktionsvärden.

Det  skedde en  omfattande avreglering  av skogsbruket  genom 1993 års  proposition  vilket

innebar att fler åtgärder än tidigare blev tillåtna. Skogsbrukarna kunde i större utsträckning

välja hur de ville avverka och sköta sin skog. Syftet var just att öppna upp för fler former av

skogsbruk som i sin tur bedömdes kunna gynna biologisk mångfald.35 En av utgångspunkterna

med avregleringen var att de enskilda skogsbrukarna på eget initiativ frivilligt skulle arbeta

med naturvårdsfrågor som går utöver lagstiftningens krav.36 Det miljömål som infördes genom

31  Ibid., s. 15.
32  Prop. 1992/93:226 s. 30.
33  Ibid, s. 25. Se även Appelstrand, 2007, s. 73.
34  Prop. 1992/93:226 s. 31.
35  Prop. 1992/93:226. Se även Forsberg, 2012, s. 20.
36  Prop. 1992/93:226 s. 40 ff.
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1993 års proposition i kombination med avregleringen av skogsvårdslagen banade väg för den

nya  parollen  ”frihet  under  ansvar”,  som tydligt  skulle  markera  vikten  av  att  skogsägarna

jobbar för naturvårdshänsyn på frivillig väg.37

De framtida klimatförändringarna resulterade i att en ny proposition kom år 2008 som innebar

att  dessa  förändringar  i  högre  grad  än  tidigare  bör  beaktas  vid  utformningen  av

skogspolitiken. Vidare konstateras att de två jämställda målen inom skogspolitiken, det vill

säga  miljömålet  och  produktionsmålet,  sätter  krav  på  att  det  finns  en  väl  definierad

äganderätt.38 Det  myntade  begreppet  ”frihet  under  ansvar”  innebär  att  den  enskildes

äganderätt ska balanseras mot det gemensamma ansvaret att förvalta skogens resurser på ett

långsiktigt och hållbart sätt.39 Regeringen gjorde den bedömningen att den generella hänsynen

till natur- och kulturmiljövärden i skogsbruket borde bättras. Även om Skogsstyrelsen ska

samarbeta med näringen för att sprida kunskap till branschen om detta, ligger det praktiska

tillämpningsansvaret på skogsnäringen.40 Den uppföljning som görs av Skogsstyrelsen när det

gäller  att  utreda  den  generella  hänsyn  som  tagits  i  skogsbruket,  visade  på  brister  där

slutavverkningar inte nådde lagens krav. 20–30% under åren 2002–2004 levde inte upp till

dessa krav. Vid en stor del av de avverkningar som underkänts är tillräcklig volym sparad,

däremot ansågs att fel hänsyn prioriterats.41 Alla dessa faktorer var något som skulle förbättras

genom 2008 års proposition.

År  2010  lades  ytterligare  en  proposition  och  denna  berörde  avverkningen  i  det  fjällnära

området. Precis som tidigare konstateras de fjällnära skogarnas höga naturvärde i form av

områdenas storlek, orördhet och skogliga kontinuitet. Ingen ändring vad gäller tillståndskravet

för avverkning i fjällnära skog gjordes, samtidigt som det ställdes krav på att markägaren vid

ansökan redovisar åtgärder som tryggar återväxten. I propositionen framkommer att man är

medveten om att de fjällnära skogarna innehar fler kulturmiljöer och fornlämningar än man

tidigare trott, och att naturvård, kulturmiljövård och rennäringens intressen är av särskilt stort

intresse inom dessa områden.42 Därför bedömdes att  tillståndskravet  skulle  vara kvar  i  de

fjällnära skogarna, medan det avvecklades i vad som tidigare benämnts som svårföryngrad

37  Prop. 1992/93:226. Se även Appelstrand, 2007, s. 15–16.
38  Prop. 2007/08:108 s. 1.
39  Ibid., s. 25.
40  Ibid., s. 65.
41  Prop. 2007/08:108 s. 66.
42  Prop. 2009/10:201 s. 39.
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skog.43

2.3 Fjällnära skog och 18 § Skogsvårdslagen

Det  område  som  utgör  den  fjällnära  skogen  har  i  huvudsak  definierats  som  ett

sammanhängande skogsbälte utmed fjällkedjan från Dalarna till norra Lappland.44 De unika

naturvärden som den fjällnära skogen representerar ligger främst i kombinationen av dess

storlek och orördhet. Det finns ingen motsvarighet till dess storlek i västra Europa, utan det är

först  i  östra  Ryssland  som  något  liknande  kan  finnas.45 De  fjällnära  skogarna  hotas  av

skogsbruket  och i  första  hand är  det  de områden som är  mest  produktiva  som avverkas.

Samtidigt som de produktiva skogarna är av störst  betydelse för skogsbruket,  är  det även

dessa skogar som oftast har särskilt höga naturvärden. Även om de avverkningar som sker är

av begränsad omfattning får det ofta stora negativa effekter på de fjällnära skogarna, delvis

för att betydligt större arealer än den som avverkas blir påverkade.46

De fjällnära skogarna växer i särskilt utsatta lägen. I vissa fall kan det enligt förarbetena vara

näst intill omöjligt att få till stånd en återväxt efter en avverkning, varför det krävs tillstånd av

Skogsstyrelsen för avverkning utöver husbehovsavverkning.47 Tillståndskravet för avverkning

i fjällnära skog fanns redan vid införseln av 1979 års lag. 18 § SvL som är gällande idag, har

således sitt ursprung från 1979 års lag. Skillnaden är att bestämmelsen vid denna tidpunkt inte

innehöll en koppling till naturvårds- och kulturmiljöintressen av väsentlig betydelse så som

den gör idag.

I 1991 års proposition föreslogs att Skogsstyrelsen skulle ges en möjlighet att begränsa eller

motverka  olägenheter  vid  avverkning  av  fjällnära  skog  genom hänsynsföreskrifter.  Detta

motiverades  av  att  hänsynen  till  naturvårdens  och  kulturmiljövårdens  intressen  behövde

förbättras och genomföras mer systematiskt. Man valde dock att gå längre än så genom att

införa en bestämmelse om att tillstånd till avverkning inte får ges om den är oförenlig med

naturvårds- eller kulturmiljöintressen av väsentlig betydelse.48 Det var således genom 1991 års

43  Ibid., s. 19 och 38.
44  Olsson, 1992, s. 89.
45  Ibid., s. 90. Se även prop. 1990/91:3 s. 24.
46  Olsson, 1992, s. 92–93.
47  Prop. 1978/79:110 s. 54.
48  Prop. 1990/91:3 s. 44.
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proposition som 18 § SvL (då 19 b § SvL) fick en lydelse som gör tillståndet till avverkning i

fjällnära  skog avhängig  naturvårds-  eller  kulturmiljövårdsintressen.  Regleringen var  bland

annat avsedd för områden där det lever hotade eller sällsynta växter och djur, eller där det

finns naturtyper  eller  kulturmiljöer av särskilt  värde.49 När det  finns  motsättningar  mellan

naturvårds-  eller kulturmiljövårdsintressen  och en  eventuell  avverkning inom det  fjällnära

området, säger förarbetena att Skogsstyrelsen ska kunna förbjuda avverkningen oavsett om en

pågående markanvändning50 avsevärt försvåras därav eller inte.51

Skogsstyrelsen  fick  genom  1991  års  proposition  fortsatt  möjlighet  att  göra

naturvärdesinventeringar innan ett slutligt avgörande i en tillståndsansökan enligt 18 § SvL

görs.  Vid  en  naturvärdesinventering  förutsätts  att  Skogsstyrelsen  och  aktuell  länsstyrelse

samråder,  men även att  den lokala kunskap som finns om naturvården utnyttjas.52 Samråd

mellan Skogsstyrelsen och aktuell  länsstyrelse var också något som förutsattes i 1979 års

proposition i samtliga fall när särskild sakkunskap i naturvårdsfrågor krävs. Därav ansågs det

inte nödvändigt att införa ett krav på formellt samråd mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen

i varje tillståndsärende.53 Naturvädesinventeringen är ett viktigt instrument för att skaffa det

kunskapsunderlag  som  behövs  inför  beslutet  om  avverkning  i  fjällnära  skog.54

Naturvärdesinventeringar är frivilliga och regleras i 19 § Svf. Inför en sådan inventering är

naturvärdena inte kända, men de kan antas vara höga. Syftet är att klarlägga naturvärdena i det

aktuella området och förfarandet bekostas av staten. 

Om Skogsstyrelsen överväger att neka tillstånd till avverkning på grund av naturvårds- eller

kulturmiljövårdsintressen,  framgår  i  förarbetena  att  även  i  detta  fall  ska  samråd  med

länsstyrelsen  ske.55 Samrådet  ska  vara  ett  naturligt  led  i  avgörandet  om  18  §  SvL eller

bestämmelserna  om  naturreservats-  eller  naturvårdsområde  ska  tillämpas.  Detta  för  att

bestämmelsen om tillståndskrav för  avverkning i  fjällnära skog är  ett  komplement  till  de

regler som finns om naturreservat och naturvårdsområden. Förarbetena understryker att om

det  visar  sig  att  den  praktiska  tillämpningen  av  18  §  SvL är  bristfällig,  bör  frågan  om

49  Ibid., s. 44.
50  Se vidare om pågående markanvändning i avsnitt 6.3.
51  Ibid., s. 15–16.
52  Ibid., s. 19.
53  Prop. 1978/79:110 s. 55.
54  Prop. 1990/91:3 s. 19.
55  Ibid., s. 45.
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utformningen av prövningsförfarandet tas upp till ett förnyat övervägande.56

De intentioner som lyfts fram i förarbetena var ämnade att komma till uttryck i den framtida

tillämpningen av skogsvårdslagen, vilket med andra ord innebär att hänsynen ska vidhållas

även i  praktiken  och inte  bara  i  teorin.  För  att  detta  ska bli  verklighet  förutsattes  att  de

myndigheter  som  är  ansvariga  för  tillämpningen  av  skogsvårdslagen  noga  följer

tillämpningen,  gör  erforderliga  och  kontinuerliga  bedömningar  av  förhållandet  mellan

skogsbruket och andra konkurrerande anspråk på marken i de fjällnära skogarna.57 Syftet med

de förslag som lades i 1991 års proposition var att garantera anpassningen av skogsbruket till

naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen.58

I en utredning som staten publicerade år 2009 inför förändringarna som genomfördes år 2010,

lades ett förslag som innebar att tillståndskravet vad gäller avverkning inom fjällnära skog

skulle  upphävas.59 Förslaget  genomfördes  dock  aldrig,  utan  tillståndskravet  behölls.60

Anledningen  till  detta  var  att  frågor  som  rör  naturvårdens,  kulturmiljövårdens  och

rennäringens intressen fortsättningsvis ska ges större tyngd än skogsbruket inom de fjällnära

områdena jämfört med de övriga delarna av landet.61 Utredningen diskuterar även  det faktum

att Skogsstyrelsen aldrig nekat en avverkning inom det fjällnära området med stöd av 18 §

SvL. Som partiell orsak till detta tros vara att blotta närvaron av 18 § SvL till viss del verkar

avskräckande, vilket innebär att antalet tillståndsansökningar för avverkning i fjällnära skog

hålls nere, men även att de råd och synpunkter som Skogsstyrelsen lämnar i kontakt med de

ansökande  ibland  kan  vara  avstyrande.  Detta  är  information  och  synpunkter  som

Skogsstyrelsen själv lämnat till  utredningen.62 Eftersom 18 § SvL aldrig tillämpats, menar

utredningen på att det är viktigt att särskilt överväga vilka alternativa skyddsinstrument som

kan användas för att förhindra skyddsvärda fjällskogar från att tas i anspråk för skogsbruk.63

Det framkommer dock att intresset för avverkning i fjällnära skog inte visar några tecken på

att  minska.64

56  Ibid., s. 45.
57  Ibid., s. 19.
58  Ibid., s. 20.
59  SOU 2009:30.
60  Se 18 § SvL.
61  SOU 2009:30 s. 59–60.
62  Ibid., s. 59 och 71.
63  Ibid., s. 62.
64  Ibid., s. 58.
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Eftersom 18 § SvL tillämpas när det förekommer naturvårds- och kulturmiljövårdsintressen

av  väsentlig  betydelse,  blir  det  relevant  att  fastställa  vad  som  menas  med  begreppet

naturvårdsintressen.65 I  förarbetena  framkommer  ingen  klar  definition  av  begreppet  i

anslutning till 18 § SvL, varför det närmaste man kommer en definition är genom att titta på

30 § SvL.

Hänsynsreglerna  i  skogsvårdslagen  är  enligt  förarbetena  avsedda  för  naturvård,

kulturmiljövård och rennäringen.66 Begreppet naturvård omfattar både vetenskaplig och social

naturvård,  med  andra  ord  även  friluftsliv  och  rekreation  i  olika  former.  Redan  år  1974

diskuterades vikten av hänsyn till naturvårdens intressen och till följd av detta infördes en

allmän aktsamhetsregel om hänsyn till dessa intressen.67 Den hänsynsregel som fastlades år

1974 har fortsatt att gälla vid utformningen av den nyare skogspolitiken. Dock så framkom

det i 1979 års proposition att riktlinjerna till hänsynsregeln var för allmänt hållna och i behov

av en precisering. Även om hänsyn till naturvården framhålls som viktig, och delvis fungerar

som  ett  gemensamt  mål  för  skogsbruket,  framhålls  att  skogens  och  skogsmarkens

produktionsförmåga  ska  förhindras  från  att  försämras  både  på  kort  och  lång  sikt.  Detta

innebär med andra ord att det krävs att skogsbruket präglas av en grundsyn som är ekologisk,

utan att detta medför alltför långtgående krav på skogsbrukets produktionsförmåga.68

När det gäller efterlevnaden av naturvårdshänsynen har en del brister påtalats. Det är inte

regleringen i sig som fått kritik, utan snarare bristen på kunskap om biologiska och ekologiska

förhållanden hos skogsägare och skogshuggare.69 Diskussionen om kunskapsbrist har lett till

ett konstaterande om att en grundläggande förutsättning för att överhuvudtaget kunna tillämpa

hänsynsreglerna  i  skogsvårdslagen  på  ett  korrekt  sätt,  så  krävs  att  de  som  ska  tillämpa

reglerna har kunskap om de skyddsvärda intressena. Detta gäller inte bara för skogsägare och

de  som  skogsägarna  anlitar  i  skogsbruket,  utan  även  anställda  inom

skogsvårdsorganisationen.70

65  Som tidigare nämnt ligger fokus i uppsatsen på naturvård och inte kulturmiljövård.
66  31 § SvL reglerar rennäringen och kommer således inte beröras närmare här.
67  Prop. 1974:166. Se även JoU 1974:52.
68  Prop. 1978/79:110 s. 15.
69  1988/89:JoU16 s. 9–10.
70  Prop. 1990/91:3 s. 32.
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Skogsstyrelsen  har  i  enlighet  med  30  §  SvL  och  30  §  Svf  tillåtelse  att  meddela

detaljföreskrifter  som  reglerar  den  hänsyn  som  ska  tas  till  naturvårdens  och

kulturmiljövårdens intressen. Anvisningarna i lagen är generella och de åtgärder som krävs

preciseras  inte  för  varje  enskilt  fall.  Råder  någon  som helst  tvekan  huruvida  hänsyn  till

naturen  uppfylls  eller  inte,  ska  därför  råd  och  anvisningar  inhämtas  från  Skogsstyrelsen

eftersom  Skogsstyrelsen  har  ett  medverkansansvar  till  att  de  nödvändiga  åtgärderna

genomförs.71 Den  utredning  som  gjordes  till  1979  års  lag  skrev  uttryckligen  att  de

naturvårdsbestämmelser  som  finns  i  skogsvårdslagen  måste  tillmätas  en  stor  betydelse.

Särskilt viktiga ansågs dessa bestämmelser vara när det gäller slutavverkningars inverkan på

landskapsbilden och möjligheten att nyttja skogen för fritidsaktiviteter.72 Det framhålls dock i

propositionen  att  de  föreskrifter  som  Skogsstyrelsen  (eller  regeringen)  utfärdar  inte  får

innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras,73 vilket också går att utläsa av nu

gällande 30 § 3 st. SvL. De hänsynsregler som finns i skogsvårdslagen är minimikrav som

skogsbruket ska uppfylla och under inga omständigheter får bryta mot. Det är förutsatt att

dessa minimikrav kan tillämpas vid sidan av ett rationellt skogsbruk.74

Det  närmaste  man  kommer  en  konkret  innebörd  av  vad  det  innebär  att  ta  hänsyn  till

naturvården  och  andra  allmänna  intressen,  är  ett  av  Jordbruksutskottets  betänkande  till

skogsvårdslagen  som  ger  utförliga  exempel  på  vad  Skogsstyrelsens  och  regeringens

detaljföreskrifter kan innehålla. Föreskrifterna ska enligt betänkandet kunna ange hyggenas

storlek,  form  och  mängden  kvarlämnade  träd  och  buskar.75 De  preciseringar  som

Jordbruksutskottet angav är också de som går att utläsa av den nu gällande lydelsen i 30 §

SvL och Skogsstyrelsens utfärdade föreskrifter och allmänna råd.

71  Prop. 1978/79:110 s. 49.
72  Ibid., s. 50.
73  Ibid., s. 50. Se även 1978/79:JoU30 s. 45.
74  Prop. 1978/79:110 s. 53.
75  1978/79:JoU30 s. 45.

21



2.4 Skogsvårdslagens förhållande till miljöbalken

Skogsvårdslagen och miljöbalken är två separata regleringar, som ändock har nära kopplingar

till  varandra.  Av den anledningen är det  relevant  att  utreda i  vilken mån miljöbalken kan

tänkas påverka regleringen kring fjällnära skog. 

I 4 § SvL anges att miljöbalken i vissa fall ska gälla före skogsvårdslagen. Detta gäller de

förbud  som  ställs  mot  att  skada  biotoper  som  skyddas  genom  7:11  2st.  MB  och  olika

föreskrifter som utfärdats med stöd av 7 eller 8 kap. MB. De regler som finns i miljöbalken är

mer  långtgående  än  de  hänsynsregler  som  går  att  finna  i  30  §  SvL.76 1:3  MB  reglerar

förhållandet mellan skogsvårdslagen och miljöbalken i övrigt, och anger att de ska tillämpas

parallellt. Detta innebär i sin tur att de allmänna hänsynsregler som finns i miljöbalkens andra

kapitel är  tillämpliga på allt  skogsbruk. De krav som miljöbalken ställer  upp är tänkta att

utgöra en miniminivå.77 I 17 § SvL finns en hänvisning till miljöbalken som innebär att ett

tillstånd till avverkning i fjällnära skog inte får ges om avverkningen skulle innebära att en

sådan miljökvalitetsnorm som avses i 5:2 1 st. MB överträds. Även skogsvårdsförordningen

innehåller en hänvisning till miljöbalken. 15 a § Svf  är dock endast av upplysningskaraktär

och anger att det finns bestämmelser i 12:6 MB om samråd vid verksamhet som väsentligen

kan ändra naturmiljön.

När  regleringar  överlappar  varandra  på  detta  sätt  får  lagvalsprinciper  betydelse,  i  den

meningen att de ibland innebär att en av regleringarna tar över. En vanlig grundsats är lex

specialis, som innebär att speciallag övertar allmän lag och en annan är att regler av högre

dignitet konkurrerar ut den med lägre, exempelvis att lag gäller framför en förordning eller en

föreskrift.  Skogsstyrelsen kan med stöd av 30 § SvL utfärda föreskrifter  som berör vilka

naturvårdshänsyn som ska tas i ett enskilt fall. Här kan man fråga sig om dessa föreskrifter

går  före  de  allmänna  hänsynsreglerna  i  miljöbalken  eller  inte.  Enligt  förarbetena  bör  en

föreskrift  som  utfärdats  av  Skogsstyrelsen  med  stöd  av  lex  specialis  gälla  framför

miljöbalkens allmänna hänsynsregler, trots att det är föreskrifter som ställs mot lagstiftning.78

Skogsstyrelsens föreskrifter är mer begränsade än miljöbalkens hänsynsregler, eftersom de

avser att skydda naturvärden i skogar. Miljöbalken, vars bestämmelser täcker många olika

76  Michanek & Zetterberg, 2012, s. 485.
77  Prop. 1997/98:90 s. 149.
78  Ibid., s. 244 ff.
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miljöfrågor,  innehar  även  en  rimlighetsavvägning  som  sker  med  stöd  av  2:7  MB.

Skogsvårdslagen  och  miljöbalken  har  delvis  olika  syften  och  i  en  sådan  situation  där

Skogsstyrelsens  föreskrifter  ställs  mot  miljöbalkens  bestämmelser,  anses  Skogsstyrelsens

föreskrifter  som speciallagstiftning  i  de  fall  där  det  enda  syftet  med  föreskrifterna  är  att

skydda  naturen,  samtidigt  som  det  enligt  miljöbalken  inte  är  nödvändigt  att  ställa  mer

långtgående krav.79 Med andra ord är det endast när en fråga inte regleras av skogsvårdslagen

som de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken blir aktuella.80 Detta resonemang förutsätter

förstås att föreskrifterna inte strider mot 4 § SvL.

En  fundamental  skillnad  mellan  miljöbalkens  hänsynsregler  och  skogsvårdslagens

hänsynskrav enligt 30 § SvL, är att de föregående inte ger en rätt till ersättning. Hänsyn enligt

skogsvårdslagen begränsas av att de inte avsevärt får försvåra pågående markanvändning.81

Om mer långtgående krav ska ställas måste 7 kap. MB tillämpas och markägaren ersättas.

Skillnaden mellan miljöbalkens andra och sjunde kapitel kan formuleras som att hänsynskrav

enligt andra kapitlet är gratis ur det allmännas perspektiv.82

3 Miljökvalitetsmålen

Den 28 april år 1999 beslutade riksdagen att femton nationella miljökvalitetsmål hädanefter

skulle  gälla  för  Sverige.83 I  november  år  2005 antogs  ett  sextonde miljökvalitetsmål  som

behandlar biologisk mångfald.84 Syftet med de nationella miljökvalitetsmålen är att tydliggöra

förekomsten  av  den  miljömässiga  dimensionen  i  begreppet  hållbar  utveckling.85 Målen

beskriver i stort de egenskaper som natur- och kulturmiljön måste ha för att den utveckling

som  sker  i  samhället  ska  vara  miljömässigt  hållbar.86 Varje  år  görs  en  uppföljning  av

miljökvalitetsmålen.  Genom uppföljningen  görs  en  bedömning  om dagens  styrmedel  och

åtgärder är tillräckliga för att uppnå miljökvalitetsmålen till år 2020.87 Miljökvalitetsmålen är

79  Michanek & Zetterberg, 2012, s. 452–453. Se även prop. 1997/98:158 s. 29.
80  Forsberg, 2012, s. 111.
81  Se vidare om pågående markanvändning i avsnitt 6.3.
82  Forsberg, 2012, s. 111.
83  Prop. 1997/98:145. För en översikt över miljökvalitetsmålen se Naturvårdsverket 

[http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/] 2015-10-27.
84  Prop. 2004/05:150.
85  Ibid., s. 23. Se även Naturvårdsverket [http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/]

2015-09-15.
86  Prop. 2008/09:214 s. 18.
87  Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-

miljomal/Miljokvalitetsmalen/] 2015-09-15.
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ämnade  att  ge  en  inriktning  på  miljöarbetet  i  Sverige  och  har  en  stark  koppling  till

miljöbalken som strävar åt samma håll som miljömålen.88

Den koppling som finns mellan miljökvalitetsmålen och syftet i denna uppsats grundar sig

främst på en jämförelse som framkommer i Forsbergs avhandling, men även på det faktum att

Skogsstyrelsen har en plikt att rapportera om miljökvalitetsmålet Levande skogar. Forsberg

menar att miljökvalitetsmålet Levande skogar kan jämföras med det miljömål som intagits i

skogsvårdslagens portalparagraf eftersom båda dessa mål väger skogens biologiska mångfald

mot skogsproduktion.89 Eftersom de undersökningar som gjorts om miljökvalitetsmålen visar

att avverkning av skog har stor betydelse för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö, har

även detta mål en naturlig koppling till uppsatsens syfte.90 Som tidigare framgått utgör dessa

två  miljökvalitetsmål  även  det  miljöperspektiv  som  anlagts  i  uppsatsen.  Detta  avsnitt

innehåller därav en övergripande genomgång av de två miljökvalitetsmålen Levande skogar

samt Storslagna fjäll.

3.1 Levande skogar

Regeringen  har  gjort  bedömningen  att  skyddet  av  skogar  med  höga naturvärden har  hög

prioritet,  särskilt  i  syfte att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar.91 Detta arbete omfattas

både av nationella och regionala strategier för att ge skogen formellt skydd. Målet är att både

staten och skogsägarna ska verka för att skyddsvärda skogar inte avverkas och att skogarna

skyddas antingen genom formellt skydd eller genom frivilliga avsättningar.92 I förgrunden för

målet  Levande  skogar  är  skogsmarkernas  värde  för  biologisk  produktion,  skydd  av  den

biologiska  mångfalden  samt  att  kulturmiljövärden  och  sociala  värden  bevaras.93 Målet

Levande skogar omfattar området nedanför den fjällnära skogen, vilket innebär att de fjällnära

skogarna hanteras vid sidan av detta mål genom miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.94

88  Tillsyns- och föreskriftsrådet, rapport 5964, s. 3.
89  Forsberg, 2012, s. 50.
90  Se vidare i avsnitt 5.2.
91  Prop. 2008/09:214 s. 39.
92  Ibid., s. 39.
93  Ibid., s. 40.
94  Naturvårdsverket [http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/Fordjupning/?

iid=114&pl=1&t=Land&l=SE] 2015-10-06.
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Många av skogens naturtyper och arter är hotade både på nationell och regional nivå. Det är

därför  viktigt  att  bevara  skogens  värden  för  biologisk  mångfald,  kulturmiljövård  och

friluftsliv genom att freda vissa områden från skogsbruk. Skogar med lång kontinuitet blir allt

färre i antal.95 Skogar med mycket höga naturvärden avverkas alltjämt och i de områden som

det förekommer nyckelbiotoper och andra värdekärnor bör intressena för bevarande så långt

som möjligt  ha företräde.  Det fördelaktigaste vore enligt  förarbetena markägares frivilliga

avsättningar  eller  att  områdena ges  formellt  skydd.96 Regeringen  framhåller  att  det  är  ett

problem att  skyddsvärda skogar  fortfarande avverkas.  Skyddsvärda skogar  är till  exempel

sådana som klassas som nyckelbiotoper.97

I  en  rapport  från  miljömålsberedningen  om  miljöhänsyn  i  skogsbruket  diskuteras

miljökvalitetsmålet Levande skogar. Rapporten menar att miljöhänsyn inom skogsbruket är

nödvändigt för att skapa och bibehålla förutsättningar för höga natur- och kulturvärden i den

brukade skogen. Den miljöhänsyn som tagits i skogsbruket har överlag utvecklats positivt allt

sedan år 1993 då den nya skogspolitiken med jämställda miljö- och produktionsmål kom till

stånd, men trots detta är många arter i skogen hotade.98

År  2015  publicerade  Naturvårdsverket  en  rapport  där  ett  antal  myndigheter  gjort  en

undersökning om de 16 miljökvalitetsmålen. När det gäller målet Levande skogar, görs den

bedömningen att målet inte är uppfyllt och det kommer heller inte kunna nås innan år 2020

med de styrmedel och åtgärder som används idag.99 Målet Levande skogar är till  viss del

beroende av de frivilliga avsättningarna för att uppnås. Även om det med dagens styrmedel

och åtgärder inte går att uppnå miljökvalitetsmålet, visar den undersökning som gjorts att det

finns  juridiska  förutsättningar  för  att  uppnå  målet.  Rapporten  menar  att  den  nuvarande

lagstiftningen  är  oprecis  och  allmänt  utformad  vilket  gör  det  svårt  för  myndigheter,

skogsägare  och  andra  aktörer  att  tillämpa  de  regler  som gäller.100 De  ekologiskt  viktiga

habitaten fortsätter  att  minska och gammal skog med bibehållen skogskontinuitet,  ostörda

fuktiga och våta skogsmiljöer är idag en bristvara som dessutom minskar. Den hänsyn som

95  Prop. 2008/09:214 s. 40.
96  Ibid., s. 41.
97  Ibid., s. 43.
98  Rapport från expertgruppen till miljömålsberedningen om miljöhänsyn i skogsbruket  

[http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2014/11/7be0c011.pdf] 2015-10-14.
99  Naturvårdsverket, rapport 6662, volym 2, s. 187–188.
100 Ibid., s. 187.
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ska tas i skogsbruket vid avverkning lever inte upp till lagens krav och leder till skadegörelse i

allt för hög utsträckning.101

Cirka 700 rödlistade arter är starkt beroende av skogen vars framtid styrs av den hänsyn som

tas i samband med skogsbruket.102 Avverkning av skog med höga naturvärden är det absolut

största hotet mot rödlistade arter som lever i skogen. En del arter kräver en livsmiljö som

undantas helt från skogsbruk, medan andra klarar att leva även i brukad skog.103

3.2 Storslagen fjällmiljö

Naturvårdsverket har visat att det idag inte är möjligt att uppnå målet Storslagen fjällmiljö

som innebär att verksamheter i fjällen ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 104

Utvecklingen i miljön är negativ och för att nå målet till år 2020 krävs andra styrmedel och

åtgärder än vad som används idag. Naturvårdsverket gör bedömningen att en av miljömålets

åtta preciseringar kan nås. För resterande sju är bedömningen att de inte eller mest troligt inte

kan  nås.105 I  en  fördjupad  utvärdering  av  miljökvalitetsmålet  Storslagen  fjällmiljö

framkommer att fjällområdets unika funktion och stora sammanhängande miljöer som till stor

del  är  oexploaterade,  riskerar  att  försämras  på  grund av  de  olika  exploateringsanspråken.

Skogsbruket, som i och för sig leder till sysselsättning och skatteintäkter, innebär även hot

mot de naturvärden som de fjällnära skogarna hyser.106 Det påpekas även att det inte bara är

fjällen som påverkas av åtgärder som företas inom det fjällnära området. Fjällen är beroende

av vad som sker i angränsande områden.107 I många fall har natur- och kulturvärden svårt att

hävda sig mot andra exploateringsintressen. Detta beror delvis på att exploateringsintressen

relativt  enkelt  kan  värderas  monetärt,  medan  natur-  och  kulturvärden  inte  har  samma

monetära värdesättning.108 De problem som bedöms vara centrala när det gäller  att  uppnå

målet Storslagen fjällmiljö är kopplade till försämrade livsmiljöer för arter och ekosystem,

bristande kunskap och hänsyn gentemot fjällområdet samt försämrade upplevelsevärden för

människor. Förutom detta anses det finnas brister i regelverk och efterlevnaden av dessa, brist

101 Ibid., s. 188.
102 Ibid., s. 217.
103 Ibid., s. 218.
104 Naturvårdsverket [http://miljomal.se/sv/Miljomalen/14-Storslagen-fjallmiljo/fu2015/] 2015-09-16.
105 Ibid., Naturvårdsverket.
106 Naturvårdsverket, rapport 6662, volym 2, s. 314.
107 Ibid., s. 315.
108 Ibid., s. 320.
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på tillsyn, resurser och planering i nyttjandet av fjällområdet.109

Det finns en medvetenhet även på lagstiftningsnivå om att skogsbruket utgör ett hot mot att

uppnå  målet  Storslagen  fjällmiljö.  Till  exempel  har  det  i  förarbetena  diskuterats  de

redovisningar av miljökvalitetsmålet som gjordes år 2008 och det faktum att Naturvårdsverket

pekade på att skyddsvärda statliga skogar ovanför gränsen för fjällnära skog som utgör delar

av de sista stora och orörda skogarna i landet inte bör utsättas för ytterligare skogsbruk.110 Den

areal skog som är formellt skyddad är ojämnt fördelad över landet. Så är även insatserna, ofta

på  bekostnad  av  de  minst  påverkade  miljöerna  såsom  fjällområden  och  de  fjällnära

skogarna.111

Precis som i förarbetena till skogsvårdslagen, framhåller rapporten om miljökvalitetsmålen att

fjällområdet i Sverige hör till Europas mest opåverkade miljöer som också innehar mycket

höga  natur  och  upplevelsevärden.112 Ingen  vet  exakt  i  vilken  skala  som fjällen  och  dess

ekosystem  egentligen  tål  exploatering.  Hänsynen  anses  vara  otillräcklig  hos  aktörer  i

fjällmiljön.  En del av orsaken till  detta är  att  det förekommer otillräcklig information om

hänsyn med avseende på bevarande av arter  och naturtyper.113 Detta  är  i  sig  ett  problem,

eftersom den fjällnära skogen är svårföryngrad.114

4 Skogsstyrelsen
I detta avsnitt redovisas kort vad Skogsstyrelsen har för uppdrag och var detta regleras. En

kortfattad  översikt  över  Skogsstyrelsens  ärendehandläggning och genomgång av relevanta

utfärdade föreskrifter samt möjligheterna till intrångsersättning är också placerade under detta

kapitel. Avsnittet är tänkt att ge läsaren en uppfattning om huruvida Skogsstyrelsens arbetssätt

samt arbetsuppgifter påverkar tillämpningen av 18 § SvL.

109 Ibid., s. 323–324.
110 Prop. 2008/09:214 s. 57–58.
111 Naturvårdsverket, rapport 6662 , volym 2, s. 223.
112 Ibid., s. 316.
113 Ibid., s. 319–320.
114 Ibid., s. 334.
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4.1 Myndighetsinstruktion

Skogsstyrelsen  är  en  myndighet  under  Näringsdepartementet  som  ansvarar  för  att

skogspolitiken  i  Sverige  efterlevs  av  de  som äger  och  brukar  skogen.115 Regeringen  har

utfärdat en instruktion till Skogsstyrelsen som innehåller arbetsuppgifter och ansvarsområde

genom förordning  (2009:1393)  med  instruktion  för  Skogsstyrelsen.  Skogsstyrelsen  utövar

tillsyn angående den lagstiftning som myndigheten är tillsynsmyndighet för, de ansvarar för

inventering och uppföljning, bedriver rådgivning och samordnar uppföljning, utvärdering och

rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar. 

4.2 Skogsstyrelsens författningssamling

Den  proposition  som  lades  i  samband  med  att  1979  års  skogsvårdslag  antogs,  gav

Skogsstyrelsen som ansvarig tillsynsmyndighet utökade möjligheter för att aktivt medverka

till  att  lagen  efterlevs.  Skogsvårdslagen  gjordes  till  en  ramlag  med  bemyndiganden  för

regering  och  Skogsstyrelse  att  kunna  meddela  föreskrifter  som  mer  i  detalj  reglerar

skogsvården. Tanken var att på ett smidigt sätt kunna anpassa regleringen till det enskilda

fallet, vars omständigheter kan skilja stort i norra kontra södra Sverige.116

De föreskrifter som Skogsstyrelsen utfärdar är bindande. Det är däremot inte de allmänna råd

som Skogsstyrelsen ger. De allmänna råden är generella rekommendationer som talar om hur

man  kan  eller  bör  agera  i  en  viss  situation  och  hur  man  tillämpar  en  föreskrift. 117

Skogsstyrelsen har i en handbok sammanställt skogsvårdslagen, skogsvårdsförordningen och

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. De enda föreskrifterna som finns när det gäller

bestämmelser om fjällnära skog är i anslutning till  16 § SvL och 20 § SvL. 118 Den föregående

anger att en ansökan om tillstånd till avverkning ska ske skriftligt eller i elektronisk form. Den

senare  berör  samråd  inom  renskötselns  året-runt-marker  vilket  inte  är  relevant  i  denna

uppsats. Däremot finns relativt detaljerade föreskrifter och allmänna råd som kan kopplas till

hur man visar hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen vid avverkning.119

115 Skogsstyrelsen [http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Om-oss/Vart-uppdrag/] 2015-09-16.
116 Prop. 1978/79:110 s. 33.
117 Skogsstyrelsen [http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Om-oss/Lag-och-ratt/] 2015-09-21.
118 Skogsstyrelsens handbok, s. 38–42.
119 Ibid., s. 58–73.
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4.3 Ärendehandläggning

Precis  som  andra  myndigheter  ska  Skogsstyrelsens  åtgärder  ha  stöd  i  lag  eller  annan

föreskrift.  De  allmänna  reglerna  för  den  handläggning  som  Skogsstyrelsen  ansvarar  för

regleras  i  förvaltningslagen  (1986:223).  Myndigheten  ska  iaktta  saklighet  och  opartiskhet

samtidigt som en åtgärd aldrig får vara mer långtgående än vad som behövs. Det avsedda

resultatet med en viss åtgärd ska med andra ord stå i rimligt förhållande till de olägenheter

som kan uppstå för den som åtgärden eller åtgärderna är riktade mot.120

Skogsstyrelsens definition av ett ärende är en internt eller externt initierad frågeställning som

oftast kräver ett formellt beslutstagande.121 Handläggningsprocessen av ärendet utgörs oftast

av de två olika momenten beredning och beslut. Inom en myndighet som Skogsstyrelsen är

vanligen en eller flera tjänstemän ansvariga för beredningen samtidigt som beslutet tas av

någon annan, exempelvis en chef. Ett ärende avgörs normalt sett efter en föredragning som

utförs  av  en  av  de  anställda  som  medverkar  i  beredningen.  Föredraganden  är  formellt

beredningsansvarig och ansvarar för att beredningen utförs på ett korrekt sätt. En del ärenden

kan avgöras av en enskild tjänsteman. Dessa ärenden kallas för enmansärenden och innebär

att tjänstemannen blir beredningsansvarig, föredragande och beslutande i samma ärende.122

Beredningsarbetet innefattar beaktande av direktiv som givits för arbetet, att göra en utredning

av faktiska och rättsliga förhållanden och att samråda med andra vid behov, exempelvis en

chef.123

I varje beslut som fattas ska det framgå vem som fattat beslutet, vem som varit föredragande

och vilka som varit med vid den slutliga handläggningen samt datum.124 I Skogsstyrelsens

kompletterande  arbetsordning  framgår  att  beslut  som  gäller  ansökan  om  tillstånd  för

avverkning  av  fjällnära  skog  är  ett  enmansbeslut  och  kan  avgöras  utan  föredragning.125

Betydelsen av vem som fattar ett beslut och hur detta fattas berörs vidare i analysen.

120 Se ex. Skogsstyrelsens kompletterande arbetsordning 2015, Protokoll Nr H-20/2015, bilaga 3, s. 1.
121 Ibid., s. 1.
122 Ibid., s. 1.
123 Ibid., s. 2.
124 Ibid., s. 2.
125 Ibid., s. 20 och 25.
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4.4 Intrångsersättning

När 18 § SvL tillämpas innebär det att den markägare som nekas avverkning av sin skog går

miste om en inkomst. Därför finns det en reglering i 19 § SvL som ger markägaren rätt till

ersättning för den skada denne lider. Även skogsvårdsförordningen innehåller i dess 35 § en

bestämmelse om ersättning till följd av ett avslag på tillståndsansökan enligt 18 § SvL.

Hur mycket resurser som kan användas till intrångsersättning anges i det regleringsbrev som

redovisar Skogsstyrelsens budget (regleringsbreven utkommer varje år med en ny årsbudget).

För år 2015 är de resurser som ställs till förfogande angående kostnader för intrångsersättning

och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet 196 000 000kr.126 Som senare kommer att

framgå,  har  Skogsstyrelsen  i  praktiken  begränsat  tillämpningen  av  18  §  SvL efter  deras

möjligheter att ge intrångsersättning till markägaren, varför intrångsersättningen är viktig att

ta upp till diskussion.

Ersättningsrätten  och  skyddet  mot  inskränkning  i   användningen  av  mark  på  så  sätt  att

pågående  markanvändning  avsevärt  försvåras,  eller  att  en  skada  uppkommer  som  är

betydande i förhållande till värdet på aktuell del av fastigheten, ges grundlagsskydd i och med

att ersättningsrätten finns reglerat även i 2:15 regeringsformen (RF). När en viss åtgärd som

ännu inte är prövad är tillståndspliktig ska man enligt ett uttalande i förarbetena utgå från att

åtgärden resulterar i en ändring i pågående markanvändning.127 Bedömningen ska ske från fall

till fall och enligt ett motivuttalande utgå från vad som ”vid varje tidpunkt framstår som en

naturlig  fortsättning  av  den  pågående  markanvändningen”.128 Appelstrand  menar  att  den

tolkningsdiskussion som uppstår kring ersättningsrätten främst handlar om hur långtgående

krav staten kan ställa innan rätten om ersättning aktiveras.129

Skogsstyrelsen  har  via  mejl  uppgett  att  intrångsersättning  endast  ges  en  gång  för  ett

markområde.130 Ett  avslag  på  en  avverkningsansökan  resulterar,  som  framkommit,  i

intrångsersättning till den sökande. Oavsett hur många gånger markägaren skulle skicka in en

126 Regleringsbrev för de senaste 6 åren finns tillgängligt på Skogsstyrelsens hemsida: 
[http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Om-oss/Vart-uppdrag/Regleringsbrev/] 2015-09-18.

127 Prop. 1972:111, bil. 2 s. 334.
128 Ibid., s. 334.
129 Appelstrand, 2007, s. 253.
130 Johansson, Emma, verksjurist vid Skogsstyrelsens tillsynsenhet, Jönköping, E-mail, 2015-09-29.
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ansökan om avverkning kan ytterligare ersättning inte ges om den sökande får fortsatt avslag

på sin ansökan. Även om marken senare överlåts till en annan och fastigheten således byter

ägare,  ges  ingen  ytterligare  intrångsersättning  om  den  nya  ägaren  gör  en  ny

avverkningsansökan för samma fastighet.

5 Prövningen om avverkningstillstånd inom Änoks delta

Den 28 januari år 2011 gav Skogsstyrelsen tillstånd till avverkning på två separata områden

som  totalt  utgjorde  40  hektar  (varje  område  utgjorde  20  hektar  var).  Skogen  ligger  i

Kvikkjokk och räknas som fjällnära skog. Naturskyddsföreningen överklagade detta beslut

till förvaltningsrätten  i  Luleå  och  yrkade  att  Skogsstyrelsens  beslut  skulle  upphävas.

Förvaltningsrätten  upphävde  beslutet  då  de  ansåg  att  avverkningen  var  oförenlig  med

intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården enligt 18 § SvL.

Efter  förvaltningsrättens  dom  överklagade  Skogsstyrelsen  och  fastighetsägarna  till

kammarrätten i  Sundsvall.  Kammarrätten upphävde i  sin  tur  förvaltningsrättens  dom med

hänvisning till  att Naturskyddsföreningen inte hade talerätt i målet. Naturskyddsföreningen

valde dock att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som återförvisade målet till

kammarrätten då de funnit att Naturskyddsföreningen enligt Århuskonventionen hade rätt att

överklaga Skogsstyrelsens beslut.131 Den idag gällande domen är kammarrättens dom som

kom i slutet av år 2014, i vilken domstolen ansåg att förutsättningar enligt 18 § SvL inte

förelåg  och  därav  upphävdes  tillståndet  till  avverkningen.  Skogsstyrelsen  överklagade

kammarrättens dom, men HFD meddelade inget prövningstillstånd varför kammarrättens dom

står fast.132

I  detta  avsnitt  redovisas  Skogsstyrelsens  och  Naturskyddsföreningens  argument  från

förvaltningsdomstolen  och kammarrätten,  men även domstolarnas  bedömningar  redovisas.

Härigenom visas  Skogsstyrelsens  tidigare  tillämpning  av  18  §  SvL,  och  tanken  med  att

Naturskyddsföreningens och domstolarnas syn på 18 § SvL presenteras är att läsaren ska få en

mer nyanserad bild av 18 § SvL än om endast Skogsstyrelsens argument visas.

131 HFD, dom 2014-02-14, mål nr 5962-12.
132 HFD, beslut 2015-03-18, mål nr 183-15.
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Domen  från  HFD  gällde  frågan  om talerätt  och  är  därför  inte  relevant  i  detta  fall  och

utelämnas.  I  förvaltningsrättens och kammarrättens domar framgår inte  samtliga argument

från  båda  parter.  Exempelvis  bemöter  Naturskyddsföreningen  ett  av  Skogsstyrelsen  givet

argument  utan  att  detta  argument  går  att  utläsa  från  Skogsstyrelsens  sida  i  domen.133

Detsamma  gäller  för  det  utdrag  ur  Skogsstyrelsens  överklagande  till  kammarrätten  som

Skogsstyrelsen via mejlkorrespondens skickat.134 Därav kan redovisningen av fallet  tyckas

haltande,  men  eftersom  både  förvaltningsrättens  dom  och  kammarrättens  dom  tas  upp

minskas detta glapp då läsaren får en bättre bild av parternas ställningstaganden av att läsa

båda instansernas domar. 

5.1 Argumentationen och bedömningen i förvaltningsrätten

5.1.1 Skogsstyrelsen

I  förvaltningsrätten  anförde  Skogsstyrelsen  att  18  §  SvL  tillämpas  endast  i  absoluta

undantagsfall.  För  att  en  tillämpning  av  18  §  SvL ska  vara  aktuell  ska  den  eventuella

avverkningen anses vara så oförenlig med exempelvis naturvårdens intressen att avverkningen

inte kan tillåtas, samtidigt som ett permanent långsiktigt skydd i form av naturreservat eller

biotopskydd  inte  behövs  eller  kan  skapas.  De  menar  att  den  praktiska  tillämpningen  av

paragrafen  bör  inskränkas  till  fall  där  man är  helt  säker  på  att  de höga naturvärden som

skogen besitter får ett varaktigt skydd, alternativt i de fall där man bedömer att ett sådant

skydd inte behövs.135

Det som enligt Skogsstyrelsen föranleder en restriktiv tillämpning av 18 § SvL är de båda

begreppen ”oförenlig” och ”av väsentlig betydelse”. 18 § SvL har sedan den trädde i kraft

aldrig tillämpats i den meningen att avslag givits på en tillståndsansökan om avverkning i

fjällnära skog. Skogsstyrelsen anser att i första hand ska bedömningen göras mot bakgrund av

en helhetssyn på landskapet där det planerade avverkningsområdet ligger. Både Kvikkjokk-

Kabla  fjällurskog  och  Kamajokk136 som båda  är  naturreservat  ligger  i  anslutning  till  det

område  för  vilket  avverkningstillstånd  är  sökt.  När  reservaten  bildades  gavs  det  aktuella

området  inget  skydd  och  länsstyrelsen  har  vid  två  tillfällen  undantagit  området  från  ett

133 Se avsnitt 8.1.2 om intrångsersättning.
134 Se utdrag ur Skogsstyrelsens överklagan till kammarrätten, 2015-09-14.
135 Förvaltningsrätten i Luleå, dom 2011-10-21, mål 446-11, s. 3–4.
136 Kamajokk är en jokk med utlopp i sjön Sakkat vid byn Kvikkjokk.
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formellt skydd. Mot bakgrund härav gör Skogsstyrelsen bedömningen att avverkningarna på

området inte kan sägas vara oförenliga med intressen som är av väsentlig betydelse för natur-

och kulturmiljövården.137

5.1.2 Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen trycker dels på att det aktuella området är ett väglöst urskogsområde

som ligger 3,5 kilometer från närmaste skogsbilväg, och dels på det faktum att området är ett

riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Den skog som hotas av avverkning innehåller

ett stort antal rödlistade arter och en avverkning skulle leda till en fragmentering av området

samt  irreversibla  skador  på  landskapsbilden.  Av  de  55  hektaren  som  anmäldes  för

slutavverkning138 har Skogsstyrelsen själv klassat 51 hektar som nyckelbiotop.139

Naturskyddsföreningen menar att ett av Skogsstyrelsens argument om att det saknas medel för

att  ge intrångsersättning till  markägaren och att  en tillämpning av 18 § SvL därav inte är

motiverad,  inte  i  sak  kan  hindra  en  tillämpning  av  paragrafen.  Detta  eftersom

intrångsersättning är en följd av att avverkning nekas och således inte något som kan ligga till

grund för bedömningen om tillstånd för avverkning kan ges eller inte. Det är endast sådana

faktorer som kan eller faktiskt påverkar naturmiljön som ska vägas in vid en tillämpning av

18 § SvL.140

Föreningen anför också att  frågan om länsstyrelsen nyttjar  miljöbalkens bestämmelser om

formellt skydd för området saknar relevans vid en tillämpning av 18 § SvL. Detta eftersom

paragrafen  skulle  tappa  sin  kompletterande  funktion  i  förhållande  till  miljöbalkens

bestämmelser om områdesskydd. Naturskyddsföreningen menar att 18 § SvL ska tillämpas i

sådana fall som miljöbalkens bestämmelser inte nyttjas.141

137 Förvaltningsrätten i Luleå, dom 2011-10-21, mål 446-11, s. 8–9.
138 De 55 hektaren ändrades till 40 hektar i Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning.
139 Förvaltningsrätten i Luleå, dom 2011-10-21, mål 446-11, s. 2–3.
140 Ibid., s. 3.
141 Ibid., s. 3.
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5.1.3 Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten  gör  sin  bedömning  baserat  på  ett  uttalande  som  framkommer  i

propositionen  från  år  1991.142 Förvaltningsrätten  menar  att  med  hänsyn  till  de  unika

naturvärden som de fjällnära skogarna representerar är det motiverat att vara än tydligare med

att  markera  vikten  av  naturvårds-  och  kulturmiljövårdshänsyn  än  Skogsstyrelsen  varit.

Införandet  av  18  §  SvL innebar  att  goda  förutsättningar  för  att  bevaka  naturvårds-  och

kulturmiljövårdsintressena gavs.  Som exempel  på vad bestämmelsen avser  att  skydda ges

områden  som  innehar  hotade  eller  sällsynta  växter  och  djurarter.  Bestämmelsen  är  ett

komplement till de regler som finns om bland annat naturreservat. För det fall att det rör sig

om  större  sammanhängande  områden  bör  istället  de  bestämmelserna  tillämpas.  Om

Skogsstyrelsen tvekar i sitt beslut om att tillåta en avverkning i fjällnära skog, ligger det i

sakens natur att Skogsstyrelsen samråder med länsstyrelsen för att klargöra om det ena eller

andra institutet bör användas.143

Förvaltningsrätten beaktar även ett yttrande som Skogsstyrelsen inhämtat från länsstyrelsen i

Norrbottens  län.  Av  yttrandet  framgår  varför  det  aktuella  området  ett  flertal  gånger

undantagits från att  bli  naturreservat eller  biotopskyddsområde och även vad länsstyrelsen

anser  om  områdets  naturvärden.  Länsstyrelsen  menar  att  skogen  innehar  mycket  höga

naturvärden och att det handlar om gammal naturskog som är rik på hundraåriga träd. En

avverkning skulle i länsstyrelsens mening medföra irreversibla skador på landskapsbilden i

miljön längs Kamajokk som är både säregen och naturskön. För att  nå vissa delar av det

avverkningsaktuella  området  måste  jokken  passeras  vilket  innebär  en  risk  för  skador  på

känsliga  våtmarksmiljöer.  Länsstyrelsen  gör  bedömningen  att  det  aktuella  området  har

väsentlig  betydelse  för  naturvården  och  att  en  avverkning  inte  är  förenlig  med  de

naturvårdsintressen som finns på området. Länsstyrelsen avråder Skogsstyrelsen från att ge

tillstånd till en avverkning av den fjällnära skogen.144

Förvaltningsrätten väger markägarnas enskilda intressen mot det allmänna intresset som är att

bevara värdefulla naturvårdsområden. Både länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen menar

att en avverkning skulle medföra stora och irreversibla skador på landskapsbilden, samtidigt

142 Prop. 1990/91:3 s. 44–45.
143 Förvaltningsrätten i Luleå, dom 2011-10-21, mål 446-11, s. 7–8.
144 Ibid., s. 8.
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som markägarna hävdar att det finns studier som visar att återväxten av skogen är möjlig. En

sådan studie har dock inte visats genom exempelvis en kopia. Även om länsstyrelsen inte gett

området något formellt skydd, är detta inget hinder för en tillämpning av 18 § SvL. Syftet

med  18  §  SvL  var  inte  att  ersätta  miljöbalkens  bestämmelser  när  det  gäller

naturvårdsområden, utan syftet var att paragrafen skulle utgöra ett komplement till dem. Av

detta drar förvaltningsrätten slutsatsen att  ett  beslut om tillstånd till  avverkning i  fjällnära

skog inte kan beviljas med motiveringen att länsstyrelsen valt att inte ge området ett formellt

skydd, utan en prövning utifrån de omständigheterna som finns i det enskilda fallet måste

göras.145

Både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har verifierat de höga naturvärdena och förekomsten

av rödlistade arter på området. Området är klassat som nyckelbiotop och till detta kommer att

naturreservatsinstitut är ämnat att tillämpas för större, sammanhängande områden. Eftersom

det i detta fall handlar om två separata områden på 20 hektar vardera är det fråga om mindre

områden,  som  ändock  har  höga  naturvärden.  Vid  en  samlad  bedömning  anser

förvaltningsrätten att avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse

för naturvården och att  ett  tillstånd till  avverkning inte  ska ges  enligt  18 § SvL.  Av den

anledningen upphäver förvaltningsrätten Skogsstyrelsens beslut.146

5.2 Argumentationen och bedömningen i kammarrätten

5.2.1 Skogsstyrelsen

I kammarrätten vidhöll Skogsstyrelsen att avverkningstillstånd inte kan nekas med stöd av 18

§ SvL. Bestämmelsen har tillämpats restriktivt ända sedan den infördes och ska ses som ett

komplement  till  bestämmelserna  i  7kap.  MB och  12:6  MB.  Skogsstyrelsen  menar  att  en

tillämpning av bestämmelsen i enlighet med förvaltningsrättens bedömning innebär att 18 §

SvL ersätter miljöbalkens områdesbestämmelser snarare än kompletterar dem.147

Skogsstyrelsen anser att 18 § SvL inte bör tillämpas för att skydda större sammanhängande

områden, vilket de menar att det är fråga om i detta fall. Nekar man tillstånd till avverkning

145 Ibid., s. 9–10.
146 Ibid., s. 10.
147 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2014-12-17, mål 439-14, s. 3–4.
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ges området inte ett formellt och långsiktigt skydd. Som exempel nämner Skogsstyrelsen att

en  avverkning genom gallring  inte  kräver  något  tillstånd.148 Den skog som är  aktuell  för

avverkning  har  ur  ett  strikt  miljöperspektiv  höga  naturvärden  som  Skogsstyrelsen  gärna

lämnat orörda. Däremot gör de i en samlad bedömning med beaktande av att det redan finns

stora arealer skyddad mark i området, det faktum att tillståndet omfattar ”endast” 20 hektar

vardera med minst en behandlingsenhet emellan, samt att krav på återväxtåtgärder har ställts i

kombination med att tillstånden dessutom är villkorade med hänsyn till naturvården, menar

Skogsstyrelsen att  18 § SvL inte  kan tillämpas för  att  ge avslag på tillståndsansökan om

avverkning i fjällnära skog.149

Som avslutning hänvisar Skogsstyrelsen till högsta förvaltninsdomstolens ställningstagande i

frågan  om  talerätt  om  att  den  aktuella  avverkningen  inte  kan  anses  ha  betydande

miljöpåverkan och därmed menar Skogsstyrelsen att avverkningen heller inte kan anses vara

oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården.150

5.2.2 Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen anförde i kammarrätten att den avverkning som Skogsstyrelsen givit

tillstånd till är ett tydligt exempel på ett ärende som faller inom 18 § SvL tillämpningsområde,

bland annat eftersom förarbetena anger att bestämmelsen bör avse områden som hyser hotade

eller  sällsynta  växter  och  djurarter.  De  påpekar  att  Skogsstyrelsen  aldrig  tillämpat

skyddsbestämmelsen  och  att  deras  tolkning  i  praktiken  utesluter  en  tillämpning  av

bestämmelsen.151

Flera av de rödlistade arterna som finns på det aktuella området är hotade. Arter som skyddas

enligt art-  och habitatdirektivet  samt fågeldirektivet  finns också inom detta  område.  Både

Skogsstyrelsen  och länsstyrelsen  har  konstaterat  de  höga naturvärdena och en  avverkning

skulle irreversibelt skada området. Som området ser ut i dag, skulle en avverkning dessutom

innebära  en  fragmentering  och  det  värde  som  området  har  som  en  sammanhängande

funktionell  enhet  skadas.  Föreningen  menar  att  de  naturvärden  som  finns  i  de

148 Ibid., s. 4. Se även Utdrag ur Skogsstyrelsens överklagan till kammarrätten, 2015-09-14, s. 2.
149 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2014-12-17, mål 439-14, s. 4.
150 Ibid., s. 4.
151 Ibid., s. 5.
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omkringliggande  områdena  skulle  påverkas  negativt  och  för  stöd  till  sin  talan  åberopar

föreningen ett yttrande från ArtDatabanken.152

Yttrandet innehåller information som visar att ArtDatabanken saknar en redogörelse för hur

avverkningen  skulle  vara  förenlig  med  EU:s  art-  och  habitatdirektiv  (92/43/EEG).  De

planerade avverkningarna riskerar att bidra till minskningen av naturtyper i alpin region och

är oförenlig både med Sveriges miljömål och EU:s art- och habitatdirektiv.153

Naturskyddsföreningen  svarar  även  på  Skogsstyrelsens  hänvisning  till  HFDs

ställningstagande  vad  gäller  ”betydande  miljöpåverkan”.  De  pekar  på  att  frågan  som

beaktades  i  HFD  avsåg  om  Naturskyddsföreningen  hade  talerätt  eller  inte.  Begreppet

”betydande  miljöpåverkan”  berör  frågan  om talerätt  i  artikel  9.2  Århuskonventionen  och

Naturskyddsföreningen menar att  detta saknar betydelse för kammarrättens prövning i  det

aktuella målet.154

5.2.3 Kammarrättens bedömning

Kammarrätten inhämtade ett yttrande från länsstyrelsen i Norrbotten för att klargöra huruvida

naturvärdena  i  de  aktuella  områdena  skiljer  sig  från  de  naturvärden  som  finns  i  de  till

områdena angränsande naturreservaten  och varför  de aktuella  områdena inte  omfattats  av

naturreservatsbildningarna Kvikkjokk-Kabla fjällurskog och Kamajokk.155

Länsstyrelsen menar,  precis som i förvaltningsrättens dom, att områdena har mycket höga

natur- och friluftsvärden. Det är höga skogliga naturvärden som är kopplade till  den höga

åldern, den låga graden av yttre påverkan samt skogens artrikedom. Området har 26 rödlistade

arter  och områdena har höga värden på landskapsnivå.156 När det  gäller  frågan om varför

området inte omfattats av naturreservatsbildningar anför länsstyrelsen följande. Ombildningen

av Kvikkjokk-Kabla fjällurskog till naturreservat gjordes på uppdrag av regeringen år 1995

och  omfattade  endast  statlig  mark.  På  grund  av  tidsbrist  fanns  heller  inte  möjlighet  för

152 Ibid., s. 5–6.
153 Ibid., s. 6.
154 Ibid., s. 6.
155 Ibid., s. 6.
156 Ibid., s. 7.
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länsstyrelsen att innefatta även privatägd mark. Områdena runt Kamajokk har länge varit ett

intresseområde för skydd och de höga naturvärdena har uppmärksammats i flera inventeringar

och utredningar. Utredningar som gjorts har visat att naturvärdena är så höga i stora delar av

området att reservatsbildning var aktuellt. Diskussionen kring reservatsbildningar (totalt nio

fastigheter omfattades) mottogs av kritik från markägarnas sida. Tre års förhandlingar följde

efter  detta  utan  att  någon  överenskommelse  om  ersättning  slutits.  Efter  ett  samråd  med

Jokkmokks  kommun  och  de  berörda  markägarna  ändrade  länsstyrelsen  gränsen  för  det

reservat som planerades vilket innebar att större delen av Änokdeltat uteslöts. Den planerade

avverkningen  vid  Änokdeltat  gjorde  dock  att  länsstyrelsen  återupptog  samråden  om

reservatsbildning  med  markägaren.  Ingen  överenskommelse  har  nåtts  och  länsstyrelsen

påpekar  att  de  naturvärden  som finns  på  områdena  inte  är  långsiktigt  säkrade.  Eftersom

Kamajokks dalgång är viktig för de omgivande fjällens ekosystem, anser länsstyrelsen att en

avverkning på området skulle föranleda stora skador på både natur- och friluftsliv, men även

landskapsbilden som skulle ta åtskilliga århundraden att reparera. Det aktuella området vid

Kamajokk är dessutom ett riksintresse för naturvården sedan år 1976 och även riksintresse för

friluftslivet.  Kamajokk  ingår  dessutom  i  den  oreglerade  delen  av  Lilla  Luleälvens

avrinningsområde som är utpekade som ett  av landets mest värdefulla sötvattenmiljöer av

Havs- och vattenmyndigheten. En stor del av älvdalarna har givits formellt skydd ända ner till

Kvikkjokksdeltat. Änokdeltat saknar däremot ett formellt skydd, men länstyrelsen menar på

att det är av högsta vikt att deltat skyddas långsiktigt.157

Kammarrätten, liksom förvaltningsrätten, hänvisar till förarbetena till 18 § SvL. De beaktar

samma  sekvenser  i  förarbetena  som  förvaltningsrätten  och  påpekar  bland  annat  att

Skogsstyrelsen ska kunna avslå en tillståndsansökan när en eventuell  avverkning inte kan

förenas  med  intressen  av  väsentlig  betydelse  för  naturvården  eller  kulturmiljövården.  De

hänvisar till den del i förarbetena där bestämmelsens kompletteringsfunktion diskuteras och

att  det  ligger  i  sakens  natur  att  Skogsstyrelsen  vid  tveksamma  fall  samråder  med

länsstyrelsen.158

157 Ibid., s. 7–8.
158 Ibid., s. 8–9.
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Av dessa uttalande i förarbetena ger kammarrätten en kort motivering till  sin bedömning.

Domstolen påpekar att avverkningen rör skog som har höga naturvärden och varit föremål för

reservatsbildning, men att området på grund av olika skäl inte givits något formellt skydd.

Kammarrätten  menar  att  avsaknaden  av  formellt  skydd  inte  föranleder  en  bedömning  att

skogen  inte  kan  omfattas  av  18  §  SvL.  De  höga  naturvärdena  är  ostridiga  och  detta  i

kombination med länsstyrelsens yttrande anser kammarrätten att en avverkning är oförenlig

med  intressen  som  är  av  väsentlig  betydelse  för  naturvården  och  avslår  därmed

överklagandena och ger Naturskyddsföreningen rätt.159

6 Diskussion och avslutande analys

6.1 Diffusa definitioner

De regleringar som finns kopplade till skogsvårdslagens bestämmelser, såväl förarbeten som

praxis  och  allmänna  råd  och  föreskrifter,  har  gemensamt  att  de  är  väldigt  generella.  Det

framkommer inget konkret exempel på vad naturvårdsintressen verkligen innebär. Däremot

framgår det vad som menas med miljöhänsyn, vilket till exempel är att lämna ett visst antal

träd vid avverkning. Eftersom det inte finns någon tydlig precisering på vad ett väsentligt

naturvårdsintresse kan vara, är det inte konstigt att 18 § SvL aldrig tidigare resulterat i ett

avslag på en avverkningsansökan i fjällnära skog. Med tanke på att det råder en sådan diffus

definition av vad naturvårdsintressen är hade situationen lika gärna kunnat vara den omvända,

det vill säga att paragrafen ”överanvänts”. De miljökvalitetsmål som antagits på ett nationellt

plan i kombination med en tydlig inriktning på ökad miljömedvetenhet i samtliga förarbeten

som föregått skogsvårdslagen, torde innebära att en sådan överanvändning snarare är mer i

linje med lagstiftarens intentioner bakom skogsvårdslagen och dess 18 §.

Vad denna restriktivitet  i  tillämpningen  berott  på,  kan man  bara spekulera  om utifrån  de

uttalanden  som  Skogsstyrelsen  gör  och  har  gjort  och  det  faktum  att  det  mest  troligt  är

resursbrist  i  kombination  med  kunskapsbrist.  Det  råder  en  rättsosäkerhet  och  brist  på

kongruens vad gäller uppfattningen om 18 § SvL. Till exempel kan man ta den uppenbara

skillnaden i hur Naturskyddsföreningen och Skogsstyrelsen uppfattar innebörden av 18 § SvL.

Det rättsfall  som tvisten om Änokdeltat  utmynnade i visar på att  även domstolarna,  såväl

159 Ibid., s. 9–10.
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förvaltningsrätten som kammarrätten, har en uppfattning om 18 § SvL som inte är förenlig

med Skogsstyrelsens.

6.2 En allmänt hållen lag

Fram till Änok-domen har det funnits stora brister i Skogsstyrelsens praktiska tillämpning av

18 § SvL, och de förändringar som behövs för att komma till rätta med detta kommer inte att

införas  över  en  natt.  Man  bör  vara  medveten  om att  målet  inte  prövades  av  HFD,  utan

avgjordes  av  en  lägre  instans.  Detta  ändrar  dock  inte  det  faktum att  det  behövs  klarare

riktlinjer för vad det är som gäller och en definition av vad naturvårdsintressen verkligen

innebär. Lagstiftningen skrevs som en ramlag ämnad att bli preciserad genom föreskrifter och

allmänna råd som Skogsstyrelse och regering utfärdar. De föreskrifter som behandlar fjällnära

skog är väldigt få i antal och utgör i sak inga konkretiseringar utöver de regleringar som finns

i lagen självt. Bristen på föreskrifter och råd kan bero på flera faktorer, men med tanke på det

genomgående  temat  som följer  18  §  SvL är  det  mest  troligt  brist  på  kunskap  och  klara

riktlinjer som kan vara orsaken. Efter rättsfallet om Änokdeltat är det tydligare än någonsin

tidigare att den uppfattning som Skogsstyrelsen haft vad gäller intressen som är av väsentlig

betydelse för naturvården inte sammanfaller med den åtsyftade innebörden som lagstiftaren

haft.

30  §  SvL  reglerar  som  tidigare  nämnt  rätten  att  meddela  föreskrifter  i  anslutning  till

skogsvårdslagen. Denna rätt är frivillig eftersom lagrummet är formulerat såsom att man ”får”

meddela föreskrifter. Med tanke på att det finns ytterst få föreskrifter till den allmänt hållna

skogsvårdslagen,  som  dessutom  gjordes  med  antagandet  att  den  skulle  fyllas  ut  av

detaljföreskrifter och allmänna råd, kanske denna formulering borde vara att regering eller

Skogsstyrelse ”ska” utfärda föreskrifter  och allmänna råd. För att  inte få ett  oöverskådligt

antal  föreskrifter  och  råd  på  området  bör  man  ju knappast  sätta  en  gräns  för  hur  många

föreskrifter och råd som ska utfärdas, men genom att ändra från ”bör” till ”ska”, säkerställer

man att ett förtydligande av ramlagen faktiskt görs. Utan preciserande föreksrifter och råd

kvarstår ju det faktum att skogsvårdslagen inte är annat än en tandlös lagstiftning som kan

tolkas olika beroende på vem det är som har att tillämpa den i det aktuella fallet, och som

redovisats i uppsatsen är beslut om avverkning i fjällnära skog ett enmansärende vilket banar

väg för beslut fattade på många olika uppfattningar.

40



I skogsvårdslagen finns ingen bestämmelse som kräver att skogsägarna eller de som anställs

för att avverka en viss areal, har en viss kunskap om exempelvis naturvårdsintressen eller

miljöhänsyn. Generellt sett är utgångspunkten vid all lagstiftning att det är upp till var och en

att  känna till  relevant  lagstiftning,  men  det  faktum att  lagen inte  ställer  upp ett  specifikt

kunskapskrav på markägare och/eller de som faktiskt avverkar skogen bidrar inte till att sådan

kunskap finns hos dessa aktörer. Bristen på konkretiseringar är ytterligare en faktor som gör

det svårt att veta vad för sorts kunskap det är man bör besitta för att kunna bedriva skogsvård i

enlighet med skogsvårdslagens miljömål och produktionsmål. Här kan man dra en parallell

till ett annat rättsområde nämligen körkort för fordon och kravet på särskild kunskap för att få

erhålla ett körkort.

6.3 Skogsstyrelsens tillämpning

Länsstyrelsen var klar i sitt yttrande om att det aktuella området Änoks delta har mycket höga

naturvärden  och  att  en  avverkning  skulle  medföra  irreversibla  skador  på  en  säregen

landkapsbild.  Länsstyrelsen  ansåg  inte  att  ett  tillstånd  till  avverkning  skulle  ges.  I

skogsvårdslagens förarbeten har, som framgått, samrådet med länsstyrelsen syftat till att ge en

utökad möjlighet till  att  beakta samtliga väsentliga naturvårdsintressen.  Skogsstyrelsen har

visserligen ingen skyldighet att följa länsstyrelsens uttalanden, men faktum kvarstår att det är

en god indikation på att väsentliga naturvårdsintressen finns och att en avverkning skulle vara

oförenlig med lagstiftningen. Skogsstyrelsens och länsstyrelsens olika uppfattningar om vad

som faktiskt gäller, är ytterligare ett exempel på att det allmänt hållna regelverket som berör

skogsbruket resulterat i olika tolkningar och visar på att det finns motsättningar och delade

meningar. Dessa motsättningar kan i och för sig bidra till olika synpunker och infallsvinklar,

däremot är alltför starka motsättningar bidragande till varför det är så pass svårt att leva upp

till de miljömål som ställts. Det är svårt att nå ett mål om man är oenig om hur det uppnås.

Skogsekosystemen är konstaterat långsamma, vilket betyder att det tar tid innan man kan följa

upp  de  långsiktiga  effekterna.  Med  tanke  på  att  en  avverkning,  eller  det  sätt  som  en

avverkning skett inte kan göras ogjord, kan det enligt min mening tänkas vara bättre samt mer

förenligt med de miljökvalitetsmål som satts upp, att återhållsamhet får prägla de åtgärder

man företar i de fjällnära skogarna. Med andra ord ”ta det säkra före det osäkra”.
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Skogsstyrelsen anför i Änok-fallet bland annat att begreppen ”oförenlig” och ”av väsentlig

betydelse” innebär att 18 § SvL ska tillämpas restriktivt. Vidare framför de det faktum att 18

§  SvL  aldrig  tidigare  lett  till  ett  avslag  på  en  ansökan.  Att  en  paragraf  aldrig  tidigare

tillämpats kan knappast utgöra ett relevant argument för att utreda dess fortsatta tillämpning.

Inte någonstans i lagens förarbeten framkommer att detta är en grund för att avgöra 18 § SvL

framtida tillämpning, varför det kan tyckas märkligt att Skogsstyrelsen väljer att påpeka detta

i  samma  mening  som de  talar  för  en  restriktiv  tillämpning.  Att  en  lagbestämmelse  inte

tillämpats förut kan och ska rimligtvis inte vara en grund för att inte tillämpa den i framtiden.

Även om Skogsstyrelsen framhåller att 18 § SvL i deras mening endast är avsedd att tillämpas

i mycket speciella fall, så ger de inga exempel på vad ett sådant fall kan vara. Något sådant

exempel  finns  inte  heller  i  anslutning  till  utfärdade  föreskrifter  eller  allmänna  råd.  Som

myndighet  som  har  ansvar  för  att  genom  föreskrifter  och  råd  detaljreglera  just  sådana

oklarheter, visar detta på att det behövs klara riktlinjer även för Skogsstyrelsen så att de vet

inom vilka ramar de kan företa en sådan detaljreglering.

Skogsstyrelsen anför upprepade gånger att 18 § SvL ska vara kompletterande till miljöbalkens

regler om reservat. Detta får en att fundera på vad innebörden av begreppet ”komplettera”

egentligen är. Enligt Skogsstyrelsen innebär en komplettering att 18 § SvL tillämpas när ”en

avverkning bedöms så oförenlig med exempelvis naturvårdens intressen att avverkningen inte

kan tillåtas och (min kursivering) ett mer permanent långsiktigt skydd i form av naturreservat

eller biotopskydd inte behövs eller kan tillskapas.”160 Detta skulle i princip betyda att enda

gången som Skogsstyrelsen med tillämpning av 18 § SvL kan neka en tillståndsansökan om

avverkning är när någon söker tillstånd för avverkning inom ett  område som redan är ett

naturreservat eller liknande. Det finns nämligen två tänkbara situationer som ett naturreservat

eller biotopskydd inte ”behövs eller kan tillskapas.” Det ena är när ett sådant skydd redan

givits,  det  vill  säga  när  ett  område  redan  omfattas  av  naturreservats-  eller

biotopskyddsbestämmelserna  eller  liknande.  Den andra situationen är  när  sådana områden

”inte behövs”. Detta innebär att de aktuella områdena inte har så pass höga skyddsvärden att

ett tillskapande av naturreservat eller biotopskyddsområde är behövligt. Det senare innebär en

direkt  motsättning  mot  Skogsstyrelsens  argument,  eftersom  18  §  SvL  tillämpas  när

skyddsvärdena är höga. Vad gäller den första situationen, att ett skydd genom naturreservat

eller  biotopskydd  givits,  så  blir  ju  tillämpningen  av  18  §  SvL  helt  meningslös  och  en

”komplettering” blir i princip omöjlig att uppnå. Av det som framkommit ur förarbetena om

160 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2014-12-17, mål 439-14, s. 4.
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18  §  SvL  kompletterande  funktion,  är  min  mening  densamma  som  bland  annat

förvaltningsrättens.  Är  inte  exempelvis  naturreservat  aktuellt  att  tillämpa,  ska  därefter  en

bedömning göras huruvida 18 § SvL ska tillämpas istället.

Skogsstyrelsen anför även att ”något som talar för att lagstiftarens syfte stämmer väl överens

med hur Skogsstyrelsen tillämpar bestämmelsen är att ett nekat tillstånd inte ger området ett

formellt långsiktigt skydd.”161 Att 18 § SvL inte kan ge något långsiktigt skydd kan knappast

vara en rimlig anledning till att avstå en tillämpning av 18 § SvL. Detta skulle i sak innebära

att 18 § SvL aldrig kan användas, eftersom frågan huruvida området ges ett långsiktigt skydd

eller  inte,  inte  bestäms med  hjälp av 18 § SvL.  Det  är  helt  enkelt  inte  möjligt  med  den

formulering som 18 § SvL har att ge ett långsiktigt skydd, och att då, som Skogsstyrelsen gör,

sätta upp ett krav på tillämpningen av 18 § SvL som inte rent lagtekniskt och juridiskt finns,

är i princip som att de försöker agera lagstiftare genom att ge de befintliga rekvisiten i 18 §

SvL en annan innebörd. Att Skogsstyrelsen dessutom hänvisar en restriktiv tillämpning av 18

§ SvL till det faktum att en gallringsavverkning inte kräver ett tillstånd och att man därigenom

kan få  till  stånd en  avverkning,  är  ett  intressant  argument  med  tanke på att  gallring  och

slutavverkning (som ofta benämns föryngringsavverkning) är två väldigt olika förfaranden.

Att det är två väldigt olika förfaranden stöds av det faktum att det faktiskt inte krävs tillstånd

för gallring och att då ställa dessa två förfaranden gentemot varandra för att avgöra frågan om

tillämpningen av 18 § SvL är i mina ögon väldigt märkligt.

Skogsstyrelsen  har  de  facto  menat  att  en  enskild  avverkning,  sedd  för  sig,  kan  vara  så

oförenlig med naturvårdsintressen som 18 § SvL anger. Skogsstyrelsen framför dock att ett

sådant synsätt är orimligt ”med hänsyn till  att skog i det fjällnära området generellt hyser

stora naturvärden och i princip inga avverkningstillstånd skulle kunna meddelas.”162 Sett till

den statistik som finns angående antalet givna tillstånd till avverkning i fjällnära skog, har

Skogssstyrelsens  synsätt  i  praktiken  inneburit  att  eftersom  det  är  orimligt  att  neka  alla

ansökningar  vilket  i  och  för  sig  skulle  vara  i  enlighet  med  ett  miljöperspektiv,  så  har

Skogsstyrelsen beslutat att godkänna alla ansökningar istället. Den teoretiska riktlinjen om att

miljömål  och  produktionsmål  ska  vara  jämställda  i  skogsvårdslagen  har  därigenom blivit

rubbad eftersom produktionsmålet är det som uteslutande fått ta störst utrymme.

161 Utdrag ur Skogsstyrelsens överklagan till kammarrätten, 2015-09-14, s. 2.
162 Ibid., s. 6.
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Skogsstyrelsen  medger  själva  att  området  kring  Änokdeltat  har  höga naturvärden och att

Skogsstyrelsen gärna ser att området lämnas orört. De anger även att det finns en registrerad

nyckelbiotop  på  ca  9,5  hektar  på  det  ena  området,  och  på  det  andra  är  den  registrerade

nyckelbiotopen större än området som omfattas av den aktuella avverkningsansökan. Mycket

talade även för att naturvärdena håller nyckelbiotopskvalitet på en betydligt större areal, men

Skogsstyrelsen hade vid den tidpunkten inte gjort en fullständig inventering av området. Med

tanke på vad som tidigare redovisats om naturvärdesinventeringar kan man fråga sig varför

Skogsstyrelsen inte gjort en fullständig inventering innan de beslutade att ge tillstånd till en

ansökan i ett område där de själva angett att de gärna ser att området lämnas orört på grund av

höga naturvärden. Även om naturvärdesinventeringar är frivilliga, kvarstår det faktum att man

i  förarbetena  ansett  naturvärdesinventeringarna  som  viktiga  instrument  för  att  skaffa  det

kunskapsunderlag som behövs inför beslutet om avverkning i fjällnära skog.163 Att inte göra

en komplett naturvärdesinventering innan ett beslut tas vore därav att förfela själva syftet med

naturvärdesinventeringar  bland  annat  eftersom Skogsstyrelsen  misstänkte  att  det  fanns  än

högre naturvärden utöver de som redan var kända. 

Forsberg har undersökt och dragit slutsatsen att det som är avgörande huruvida skogen ges

skydd  eller  inte,  beror  på  ”Skogsstyrelsens  goda  vilja  att  tolka  rätten  i  enlighet  med

lagstiftarens  mening.”164 Forsberg  menar  att  det  är  fel  i  systemet  när  en  miljövänlig

tillämpning av  skogsvårdslagstiftningen är  avhängig  miljöorganisationers  ageranden165 och

denna åsikt är jag beredd att ansluta mig till. Forsberg för även ett intressant resonemang om

Skogsstyrelsens ståndpunkt vad det gäller det faktum att angränsade områden till Änokdeltat

är skyddade. Hon menar att en avverkning i ett område som innehar höga naturvärden och

möter en tillämpning av 7 kap. MB innebär med Skogsstyrelsens argumentation att markägare

på angränsande marker i princip fritt kan avverka oavsett om det är högre naturvärden på

deras marker. Forsberg menar också att först till kvarn får avverka om det fortfarande finns

kvar områden med höga naturvärden.166 Detta innebär i sak att markägarna blir motiverade att

så  fort  som  möjligt  avverka  sin  skog,  vilket  är  en  rak  motsatt  effekt  sett  till

miljökvalitetsmålen och det miljömål som finns intaget i skogsvårdslagen.

163 Prop. 1990/91:3 s. 19.
164 Forsberg, 2012, s. 258.
165 Ibid., s. 259.
166 Ibid., s. 259.
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6.4 Miljökvalitetsmålen

Skogsstyrelsen har ansvar för att samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga

om miljökvalitetsmålet Levande skogar i 2 § 6 p. förordning (2009:1393) med instruktion för

Skogsstyrelsen. Vad jag skulle vilja föreslå är att Skogsstyrelsen får ett partiellt ansvar vad

gäller  miljökvalitetsmålet  Storslagen  fjällmiljö.  När  det  gäller  rapporter  om  Storslagen

fjällmiljö framkommer att skogsbruket har stor betydelse för att kunna uppnå målet. Målet

kommer,  som det  ser  ut  i  dag,  inte  att  nås  med  nuvarande  lagstiftning  och  tillämpning,

samtidigt som det råder en negativ utveckling i fjällmiljön. Eftersom Skogsstyrelsen är en

myndighet  som  har  stor  kompetens  i  skogsfrågor  och  skogsbruk  borde  de  kunna  bidra

väsentligen  till  att  målet  om en storslagen fjällmiljö  uppnås.  Skogarna  inom det  fjällnära

området  är  av  känsligare  natur  och  därav  kräver  en  annan  skötsel  och  hänsyn.  Av  den

anledningen  vore  det  rimligare  och  mer  passande  om  synsättet  som  gäller  för

miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö används vid skogsbruket inom det fjällnära området.

Ett  partiellt  ansvar  för  miljökvalitetsmålet  Storslagen  fjällmiljö  skulle  innebära  att

Skogsstyrelsen utökar sitt rapporterings- och utvärderings- och uppföljningsansvar som finns

reglerat i 2 § 6 p. förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen till att även gälla

skog i det fjällnära området. Med andra ord så begränsas ansvaret kring Storslagen fjällmiljö

till de frågor som endast rör skogen och dess skötsel. 

I Skogsstyrelsens kompletterande arbetsordning anges vem som tar beslut när en ansökan om

tillstånd till avverkning av fjällnära skog inkommer till myndigheten. Det är ett enmansbeslut

och  kan  avgöras  utan  föredragning.  Med  tanke  på  den  utveckling  som  rapporter  om

miljökvalitetsmålen visar, samtidigt som fjällnära skog är en känslig miljö borde kanske ett

sådant beslut fattas av fler än endast en anställd. Fjällnära skogar har ju som sagt, och som det

framkommit i flertalet förarbeten, ofta höga skyddsvärden och värda att bevara. De är unika i

Europa  och  viktiga  för  att  uppnå  miljökvalitetsmålen.  De  är  svåra  att  föryngra  efter  en

avverkning. Är det inte med detta i åtanke rimligt att ett sådant beslut ska avgöras efter en

föredragning eller i vart fall ett beslut som föregås av ett samråd mellan flera tjänstemän?

Som tidigare redovisats,167 kommer det inte in jättestora antal ansökningar om avverkningar i

fjällnära skog. Eftersom det är ett relativt litet antal, borde inte arbetsbelastningen öka mer än

vad  Skogsstyrelsen  kan  hantera  om  en  ändring  i  handläggningen  av  ansökningar  om

avverkning i fjällnära områden geomförs. Skulle detta mot förmodan öka arbetsbelastningen

167 Se avsnitt 4.3 och 7.
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radikalt, banar detta å andra sidan väg för nyanställningar vilket knappast kan ses som något

negativt.

6.5 Resursbrist

Skogsstyrelsen har, som framkommer av Änok-domen, påpekat att det råder en resursbrist

som  förhindrar en tillämpning av 18 § SvL eftersom ett avslag på en tillståndsansökan ger

markägaren rätt till ersättning. Hur väl man kan sköta och vårda skogen och miljön i sig är i

min  mening  en  prioriteringsfråga.  Storskaliga  avverkningar  innebär  inte  att  miljön

totalförstörs över en dag, vilket också möjligtvis kan vara en av anledningarna till att skogen

och miljön prioriteras så lågt. Men när naturen väl havererar är det heller ingenting som kan

återställas på en dag och det är detta scenario som skogspolitiken enligt mig måste ta fasta på.

Skogsstyrelsen  tilldelas  en  för  låg  budget  samtidigt  som  miljökvalitetsmålen  inte  har

tillräckliga instrument för att uppnås. Ur ett rent juridiskt och teoretiskt perspektiv ska inte

resursbrist vara en anledning till att en paragraf tillämpas eller inte, men finns inte medlen

som krävs när lagen tillämpas som den ska, blir det uppenbart att teorin inte är möjlig att

tillämpa i praktiken. Här finns två vägar att välja mellan, antingen ändras praktiken i så motto

att erforderliga resurser tilldelas, eller så ändras teorin, det vill säga lagstiftningen. Med tanke

på  att  fallet  om Änokdeltat  var  det  första  fallet  som gjorde  omgivningen  medvetna  om

Skogsstyrelsens syn på tillämpningen av 18 § SvL, är det först nu som lagstiftarna har en

problemställning som är tillräckligt konkret för att kunna genomföra förbättringar. Vi vet efter

Skogsstyrelsens  uttalanden  vad  som  är  problemet,  och  vi  vet  vad  som  behöver  ändras.

Lagstiftaren bör enligt min mening ta första steget i en konkretisering av lagregleringen så att

Skogsstyrelsen kan följa efter med en korrekt tillämpning av lagen. Även om markägarna och

de  som utför  avverkningarna  är  de  som i  praktiken  förändrar  skogslandskapet,  kan  man

knappast  kräva  att  de  ska  ta  ansvar  för  avverkningar  i  fjällområdet  eftersom  det  är

Skogsstyrelsen som utfärdar tillstånden. Skogsstyrelsens beslutsprocess måste förändras och

för att  detta ska ske måste  de som är ovanför myndigheten ta första steget. Det faller  sig

naturligt att en rättelse i högre led kommer innebära en rättelse även bland markägare och

skogsbolag.

Som tidigare framgått motiverar Skogsstyrelsen en restriktiv tillämpning av 18 § SvL bland

annat för att paragrafen inte kan ge ett långsiktigt skydd. När det gäller Skogsstyrelsens oro

över detta finner jag oron obefogad. Detta eftersom det är Skogsstyrelsen själva som avgör

om en avverkning ska tillåtas eller inte, med andra ord innebär detta att om de inte vill att en
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avverkning ska ske och en ny ansökan om avverkning skickas in så är det upp till de själva att

avgöra om en avverkning ska ske. I praktiken är det således Skogsstyrelsen som avgör hur

långsiktigt  skydd  18  §  SvL  ger.  När  det  gäller  ersättningsargument  så  har  det  genom

mejlkorrespondens med Skogsstyrelsen framkommit att intrångsersättning endast ges en gång

för ett område.168 Detta gäller oavsett om markområdet överlåts till annan och den nya ägaren

skickar in en ansökan om tillståndsavverkning. Baserat på detta blir Skogsstyrelsens argument

om långsiktigt skydd vid tillämpningen av 18 § SvL tämligen märklig.

6.6 Avslutande kommentar

Med  tanke  på  att  både  skogsvårdslagen,  men  även  miljöbalken  och  miljökvalitetsmålen

funnits i ett antal år borde myndigheter och andra aktörer som tillämpar lagstiftningen samlat

på sig erforderlig kunskap i hur den ska tillämpas. Dock kvarstår det faktum att även om

dessa  regleringar  funnits  en  längre  tid  så  innebär  en  lagstiftning  som saknar  ett  utförligt

underlag med detaljföreskrifter och råd ett hinder för en precis bedömning om vilka effekter

som nuvarande styrmedel medför. Till exempel är det svårt att göra en bedömning av vad som

krävs för att miljökvalitetsmålen kan uppnås.

De utgångspunkter  som Skogsstyrelsen har  vid en tillämpning av 18 § SvL är  ohållbar  i

förhållande till skogsvårdslagens förarbeten. Personalen på Skogsstyrelsen har själva hänvisat

till Änok-fallet för att visa på deras ställningstaganden. De argument som framgår av fallet

visar  på  att  tillämpningen  av  18  §  SvL är  ett  problemområde.  Bristerna  i  tillämpningen

grundar sig i mångt och mycket i en mycket allmänt hållen lag som saknar mer detaljerade

regleringar för hur värdering och tillämpning av lagen ska ske.  Ytterligare en faktor  som

resulterar i problematiken med tillämpningen av 18 § SvL är resursbrister som i praktiken

hindrar  Skogsstyrelsen  från  att  göra  avslag  på  tillståndsansökningar.  Den  praktiska

tillämpningen bidrar inte till att de nationellt antagna miljökvalitetsmålen Levande skogar och

Storslagen fjällmiljö uppnås och det ovan redovisade materialet visar på en obalans mellan

produktionsmålet och miljömålet. I stort finns det en spänning mellan tillämpningen och den

ambition som lagstiftaren haft. 

168 Se avsnitt 4.4.
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7 Sammanfattning

De fjällnära  skogarna  är  känsliga  för  yttre  påverkan.  Lagstiftaren  har  även  klassat  dessa

skogar som särskilt skyddsvärda genom ett införande av 18 § skogsvårdslagen (1979:429)

(SvL).  15  §  SvL  säger  att  tillstånd  för  avverkning  i  fjällnära  skog  måste  sökas  hos

Skogsstyrelsen. Ett sådant tillstånd får inte ges om en avverkning skulle vara oförenlig med

intressen  som  är  av  väsentlig  betydelse  för  naturvården  eller  kulturmiljövården.  Denna

hänvisning till naturvården och kulturmiljövården är stadgad i 18 § SvL.

Den nu gällande skogsvårdslagen trädde i kraft år 1979 och har sedan dess genomgått en hel

del förändringar. Lagen var vid dess införsel kraftigt produktionsinriktad, men i och med ny

kunskap och nya rön om miljöfrågor har lagstiftningsarbetet haft en tydlig inriktning mot en

mer  miljövänlig  skogspolitik.  Genom 1993  års  proposition  infördes  ett  miljömål  som är

jämställt med skogsvårdslagens produktionsmål. Förutom miljömålet har Sverige även antagit

sexton olika miljökvalitetsmål, där framförallt Levande skogar samt Storslagen fjällmiljö har

betydelse för hänsynen som visas mot skogarna i skogsbruket.

Alldeles nyligen har det för första gången kommit praxis när det gäller tillämpningen av 18 §

SvL. Kammarrätten i Sundsvall menade att Skogsstyrelsen har gjort fel när de givit tillstånd

till avverkning i Änoks delta. Av domen framkommer även att Skogsstyrelsen aldrig tidigare

med stöd av 18 § SvL givit avslag på en tillståndsansökan för avverkning i fjällnära skog.

Skogsstyrelsen har genom mejlkorrespondens hänvisat till fallet om Änoks delta för att visa

på deras tidigare argument och tanke bakom tillämpningen av 18 § SvL.

Av domen och förarbetena till skogsvårdslagen framkommer att Skogsstyrelsen använt sig av

en tillämpning som inte  stämmer överens  med lagens lydelse.  Till  exempel  är  bristen  på

resurser en orsak till varför Skogsstyrelsen inte givit avslag på en avverkningsansökan med

hjälp av 18 § SvL. Rent allmänt råder det en brist på klara riktlinjer för tillämpningen av 18 §

SvL.  Lagen  är  allmänt  hållen  och  det  i  skogsvårdslagen  intagna  produktionsmålet  ges  i

praktiken  företräde  framför  både  miljömålet  och  miljökvalitetsmålen  Levande skogar  och

Storslagen fjällmiljö. För att komma till rätta med dessa problem bör skogsvårdslagen, som ju

är en ramlag, konkretiseras genom fler riktlinjer, och för att värna om de känsliga fjällnära
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skogarna  är  ett  förslag  att  Skogsstyrelsen  får  ett  partiellt  ansvar  för  att  tillse  att

miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö efterlevs.
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Skogsstyrelsens kompletterande arbetsordning. Protokoll Nr H-20/2015, bilaga 3. Tillgänglig:

[http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/Jobba%20hos

%20oss/H150020%20Kompletterande%20arbetsordning.pdf]
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