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Skogsbrukstermer 
Då skogsvårdslagstiftningen är väldigt praktisk till sin natur är jag av åsikten att förståelsen för 

regleringarna blir lättare om vissa skogsbrukstermer förklaras i förväg. Jag har inte för avsikt 

att ge en djup och ingående beskrivning av vad dessa innebär, utan snarare ge en enkel och 

övergripande beskrivning. Min ambition är att ge en fingervisning om hur skogsbruket kan se 

ut. Min tanke är att denna genomgång ska kunna ge en bild av vad skillnaderna mellan olika 

bruknings- och hyggesmetoder innebära. 

 

Trakthyggesbruk  

Även kallat för trakthuggning, metoden går i korthet ut på att alla träd inom ett 

sammanhängande område avverkas samtidigt för att sedan ersättas med ny skog, ofta genom 

sådd eller plantering. Men naturlig föryngring är också ett tänkbart alternativ. 1  Vanligtvis 

resulterar trakthyggesbruk i så kallade kalhyggen.2 

 

Slutavverkning 

Den avverkning som sker då skogen efter gallringar och röjningar anses ha uppnått 

slutavverkningsmogen ålder. Denna uppnås i regel när skogens årliga tillväxt är lika stor som 

tillväxtens medeltal per år sedan skogsbeståndets anläggning.3 Enkelt uttryckt är slutavverkning 

den sista åtgärden i trakthyggesbrukets cykel och den mest ingripande för svenskt skogsbruk. 

Slutavverkning innebär att skogens skördas vilket ger störst inkomster till markägaren, störst 

miljöpåverkan och är mest iögonfallande.4 

 

Blädning 

Ett exempel på alternativa brukningsmetoder för skogen. Blädning innebär att vissa träd i ett 

område avverkas, men inte alla. Blädning kan innebära att en skogsägare väljer ut de grövsta 

träden i ett bestånd och avverkar dessa samtidigt som resten av skogen lämnas att växa vidare.5 

                                                 
1 Se Skogsbrukarens Handbok, E. Sillerström, 1985, s. 34-35. 

2 Se Skogsskötselserien nr 20, slutavverkning, skogsstyrelsen m.fl., 2014, s.5. 

3 Sillerström, 1985, s. 33. 

4 Se skogsskötselserien nr 20, 2014, s.5. 

5 Sillerström, 1985, s.34-35. 
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Blädning resulterar i en fullskiktad skog, d.v.s. en skog med träd av varierande ålder och 

storlek.6 

 

Föryngringsmetod 

Den metod som används för att anlägga ny skog efter avverkning, de vanliga metoderna är 

skogsodling vilket innebär att ny skog anläggs via plantering eller sådd7 och det som brukar 

kallas för naturlig föryngring. Naturlig föryngring innebär att skogsägaren efter avverkning 

lämnar kvar några träd som så kallade fröträd. Tanken är att ny skog ska uppstå naturligt via de 

kvarlämnande träden som frökälla.8 När ett nytt ungt skogsbestånd etablerats från de gamla 

fröträden avverkas dessa.9 

  

                                                 
6 Se skogsskötselserien nr 11, blädningsbruk, skogsstyrelsen m.fl., 2009, s.6 

7 Se Sillerström, 1985, s.34. 

8 Ibid. s.54. 

9 Ibid. s.56. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Jag ska i denna uppsats undersöka ägarförhållandena när det kommer till skogsfastigheter i 

svensk rätt. Med ägandeförhållanden syftar jag på det faktum att skogen i Sverige, till största 

delen åtminstone, är uppdelad på privatägda fastigheter. Trots detta så har staten via lagstiftning 

ett stort inflytande över hur en privatägd skogsfastighet bör och inte bör brukas. Ett tydligt 

exempel på detta är det så kallade produktionsmålet men även målet om biologisk mångfald 

(samt andra samhälleliga intressen) som återfinns i skogsvårdslagens (SvL) 1§: 

 

”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger 

en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.  

Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. ” 

 

Det verkar förhålla sig så att privata skogsägare har en ganska långtgående skyldighet att bruka 

sin skog på ett sådant vis att en god tillgång på råvara för skogsindustrin ska finnas. Samtidigt 

som skogsägaren också ansvarar för att tillgodose att en god biologisk mångfald behålls samt 

ta hänsyn till andra allmänna intressen. Är dessa ingrepp i skötseln av en privatägd 

skogsfastighet förenligt med äganderätten och de principer den anses bygga på? Har det i 

Sverige utvecklats en syn där skogsfastigheter anses förvaltas å olika intressens vägnar snarare 

än att ses som en privat egendom ägd av en fysisk eller juridisk person? 

 

Enkelt uttryckt skulle jag vilja hävda att den fråga jag ställt och som i någon mening genomsyrar 

arbetet är: Vem äger skogen? På ytan kan frågan tyckas tämligen ytlig och trivial, då det 

rimligen bara borde vara att undersöka vem som är ägare till skogsfastigheten, vilket då i regel 

är en någon form av privatperson (såväl juridisk som fysisk) eller ibland staten. 

 

Jag vill dock mena på att det inte riktigt är så enkelt med tanke på att all skog i Sverige är att 

anse som en nationell tillgång. Vilket medför ett antal begränsningar och regleringar i hur 

ägandeskapet av skogen ser ut. En skogsägare har ett antal olika intressen och mål att förhålla 

sig till, mål och intressen som inte nödvändigtvis alltid behöver delas av skogsägaren själv. 
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1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka vad det innebär för den enskilde skogsbrukarens 

äganderätt att skogen enligt första paragrafen SvL är en nationell tillgång. Trots att skogen är 

att anse som privat egendom utövar staten ett stort inflytande vilket i praktiken resulterar i ett 

antal rådighetsinskränkningar för markägaren. Dessa rådighetsinskärningar har jag för avsikt 

att analysera ur ett äganderättsligt perspektiv för att kunna ge svar på frågan vad det innebär för 

äganderätten som sådan att privatägd skog samtidigt är en nationell tillgång. 

 

Mitt syfte i denna uppsats är utformat efter tre frågeställningar: 

 

1. Hur påverkas äganderätten för den enskilde skogsägaren av att skogen är en nationell tillgång? 

 

2. Finns det några inskränkningar i äganderätten till följd utav att skogsvårdslagstiftningen ser 

skogen som en nationell tillgång och hur långtgående är dessa? 

 

3. Finns det argument för att äganderätten ej tillhör den enskilde skogsägaren utan någon annan? 

 

1.3 Rättsfilosofiskt perspektiv 

För att svara på mitt syfte har jag anlagt ett rättsfilosofiskt perspektiv angående äganderätten. 

De frågor jag vill undersöka är alltså genomsyrade av föreställningen att någon form av 

individuell äganderätt finns och att denna på olika sätt kan inskränkas via rådande lagstiftning. 

Det är äganderätten som ett eget filosofiskt begrepp min uppsats tar sikte på. Fokus ligger 

således på hur denna äganderätt begränsas och inskränks samt till viss del hur dessa 

begränsningar och inskränkningar motiveras. 

 

Däremot har jag inte för avsikt att undersöka hur pass väl olika regleringar svara mot sina egna 

syften. För att ge ett exempel, det intressanta för min del att en skogsägare ska ta hänsyn till 

såväl ett produktionsmål som ett miljömål, däremot är det mindre relevant hur väl dessa två mål 

samverkar. För mig är det av intresse att bägge målen kan innebära en inskränkning i 

markägarens rådighet och därmed dennes äganderätt. 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har uteslutande använt mig av SvL och tillhörande skogsvårdsförordning (SvF), andra 
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lagrum som behandlar skogsfastigheter som exempelvis jordabalken och miljöbalken har helt 

lämnats därhän. Det samma gäller rennäringslagen samt andra bestämmelser som handlar om 

samiska rättigheter. 

 

När det kommer till äganderätten har jag som tidigare nämnts anlagt ett rättsfilosofiskt 

perspektiv som utgår från att ett individuellt ägande i någon form existerar. Av den anledningen 

lämnar jag tankegångar om kollektivt ägande helt därhän. 

 

Jag har inte för avsikt att ta någon form av politisk ställning, även om den definition av 

äganderätt jag använt mig av kan tänkas ha kopplingar till liberala idéer så är det inte mitt fokus. 

Jag härleder äganderätten ur nuvarande lagstiftning, främst Europakonventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och regeringsformen (RF). 

Visst kan en diskussion föras på det stora hela om denna typ av definition trots allt är politisk, 

men i sådana fall är det inte ”min” politik, utan ett resultat av statens. 

 

Som jag redogör för i mitt teoriavsnitt är det för mig mindre intressant om äganderätten i 

Sverige är att anse som naturrättslig eller rättspositivistisk, då bägge synsätt kan innebära att en 

individuell äganderätt kan finnas. Det är snarare det faktum att en individuell äganderätt finns 

som jag velat ta sikte på. 

 

Vidare har jag inte heller för avsikt att diskutera lagarnas rimlighet, effektivitet eller funktion i 

annat perspektiv än huruvida dessa, på ett teoretiskt plan, kan inkräkta på äganderätten som 

sådan. Någon form av värdering om lagstiftningen ligger utanför min uppsats syfte. Det 

intressanta är äganderätten som sådan, oavsett vilka skäl som ligger bakom eventuella 

inskränkningar. 

 

1.5 Metod  

För att ge svar på mitt syfte behöver först och främst äganderätten diskuteras. Detta är ett 

tämligen brett ämne och inget som kan avhandlas på ett uttömmande vis i denna uppsats. Trots 

det kommer någon form av riktning för äganderätten behöva stakas ut. För att kunna göra detta 

är min ambition att ge ett antal exempel på hur enskilt ägande sett ut, dels i allmänhet och dels 

i Sverige mer specifikt. Även om dessa exempel inte kommer vara en uttömmande definition 

kommer dom kunna tjäna som ett gott underlag för att vidare undersöka uppsatsens syfte. 
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När väl äganderätten diskuterats i någon omfattning riktas fokus mot nu rådande 

skogsvårdslagstiftning med fokus på innebörden av att skogen är en nationell tillgång och hur 

det påverkar den enskilde skogsägarens äganderätt. Detta kommer genomföras på så vis att jag 

ger exempel på ett antal lagar som påverkar under vilka omständigheter en enskild skogsbrukare 

förväntas bruka sin skogsfastighet. 

 

1.5.1 Rättshistorisk och rättsfilosofisk metod 

Min tanke är att ge en tillbakablick över hur äganderätten betraktats genom historien, detta 

främst ur ett juridiskt perspektiv. Då mitt syfte utgår från att undersöka ägarförhållandet för 

skogen mellan den enskilde skogsägaren och staten i form av lagstiftare kommer de exempel 

som ges ha ett starkt fokus på rättsordningar och tankegångar som arbetar med någon form av 

individuell äganderätt. Av naturliga skäl kommer således naturrättsliga tänkare och deras 

argument spela en stor roll. Rättspositivismen är inte lika gammal som naturrätten och kommer 

få ett i jämförelse mindre fokus. 

 

För att försöka anknyta det hela till Sverige och nutiden kommer de flesta exemplen vara 

svenska och knutna till 1900-talet. 

 

Materialet som använts i denna uppsats är en blandning bestående av rättshistorisk doktrin och 

lagtext samt mer allmän historisk och filosofisk litteratur. I vissa fall har jag brukat mig av en 

tredjehandskälla, främst på grund utav tillgänglighet och min egen kapacitet. Andra källor har 

varit svåra att få tag i, som exempelvis en del av de böcker som Karin Åhman hänvisar till i sin 

avhandling. Jag har dock tydligt skrivit ut i noterna om jag brukat mig av en tredjehandskälla.  

 

Med en blandning av strikt rättsdogmatiskt källmaterial och material som ligger utanför 

rättskälleläran skulle jag vilja påstå att den metod jag använt mig av i mitt rättshistoriska och 

rättsfilosofiska avsnitt bär stora likheter med vad Claes Sandgren kallar för rättsvetenskaplig 

metod.10 

 

Min ambition har varit att utöver rättskälleläran ta in andra vetenskaper för att på så vis få en 

ökad förståelse för rätten, främst då rättshistoria och rättsfilosofi. I enstaka fall har jag använt 

mig av källor som helt saknar koppling till juridiken, t.ex. Svante Nordin som snarare är att 

                                                 
10 Se Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2007, s.39 
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betrakta som någon vars verksamhetsområde ligger helt inom det humanistiska området, 

filosofi närmare bestämt. 

 

1.5.2 Juridisk metod 

När det senare kommer till den del av arbete som fokuserar på gällande skogsvårdslagstiftning 

har min tanke varit att hålla mig inom rättskälleläran. Fokus kommer vara på lagtext och 

förarbeten, dels eftersom dess två står högst upp i rättskällelärans hierarki11, dels för att det är 

motiverat av uppsatsen syfte. Då jag har för avsikt att försöka utreda hur rådande 

skogsvårdslagstiftning påverkar äganderätten för den enskilde skogsbrukaren är jag av åsikten 

att dels lagens bokstav (d.v.s. lagtexten ifråga), dels de resonemang som legat till grund för 

lagtextens utformning (d.v.s. propositioner) är av större intresse än praxis och doktrin. 

 

Tanken är att ge en allmän genomgång om vad det innebär att skogen är en nationell tillgång, i 

form av de med denna tillgång förenade mål, nämligen miljö- och produktionsmålen. Vidare är 

min ambition att visa hur dessa två mål får genomslag i den praktiska skötseln av en 

skogsfastighet genom att ta upp ett antal paragrafer som påverkar den enskilda skogsägarens 

äganderätt. För att verkligen förstå hur lagen är tänkt att fungera och på så vis också kunna säga 

något om tidigare nämnda frågeställningar kommer jag också försöka gå in på hur 

resonemangen gick när regleringarna tillkom. 

 

Eftersom jag i denna del av arbetet helt hållit mig inom vad som definieras som rättskälleläran 

(d.v.s. lagtext, förarbeten, praxis och doktrin) men samtidigt använt mig av ett visst urval när 

jag granskat rätten. Detta har sin grund i att jag utgår från någon form av äganderätt det kan 

uttryckas som att jag tagit in vissa naturrättsliga och rättspositivistiska tankegångar som grund 

för hur jag sedan brukat mig av rättskälleläran. De paragrafer jag valt att granska närmare har 

valts med tanken att dessa på något vis påverkar, eller inkräktar på den enskildes äganderätt. 

Jag skulle vilja hävda att metoden jag brukat mig av har klara likheter med vad Claes Sandgren 

kallar för juridisk metod.12 

 

För att undvika begreppsförvirring samt ge mig in i en diskussion jag inte riktigt känner att jag 

klarar av att föra eller sätta mig in i på allvar har jag lämnat frågan om huruvida mitt arbete är 

                                                 
11 Se ibid. s.37 

12 Se ibid. s.38 
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att anse som rättsdogmatiskt eller inte därhän.13 

 

1.6 Material 

Det material jag använt mig av har i stor utsträckning varit olika typer av doktrin, förarbeten 

och lagtext. Vad gäller lagtext och förarbeten så har jag valt att fokusera främst på nuvarande 

lagstiftning och förarbeten från 1970-talet och framåt. Detta har dels sin grund i att miljömålet 

införs först i början av 1990-talet, dels att miljöintressen generellt inte spelat någon större innan 

1970-talet. Det har också sin grund i att tillgängligheten på äldre förarbeten inte varit den bästa, 

exempelvis är bara förarbeten från 1970-talet och framåt tillgängliga i digital form. Efter idogt 

letande på svenska antikvariat lyckades jag dock komma över det första förarbetet till vad som 

idag är SvL. Av den anledningen finns det en ganska stor lucka, mellan 1903 och 1970-talet när 

det kommer till de förarbeten som använts i denna uppsats. Det samma gäller äldre lagtext som 

inte heller varit så lätt att komma över. 

 

När det kommer till det rättshistoriska materialet har det utgjorts av en blandning av äldre 

tankegångar och mer moderna idéer om mänskliga rättigheter som Europakonventionen eller 

avsaknaden av rättigheter, som Uppsalaskolan och rättsrealismen. Materialet är därför en 

blandning av moderna beskrivningar av äldre rättighetsdiskussioner som den romerska rätten 

eller naturrättsliga idéer och något äldre rättspositivistiska originalkällor som Lundstedt eller 

Olivecrona. 

Således utgörs det rättshistoriska materialet av ganska stora ”hopp” i historien, från antiken, till 

upplysningen, vidare till 1800- och 1900-talet. 

 

I min analys har jag tagit en del uppgifter från skogsstyrelsens publikationer som inte har 

karaktären av att vara juridiskt material, utan snarare utgör mer faktabaserad kunskap om 

skogen och olika trädslag. Den publikation (skogsskötselserien) jag använt mig av är riktad i 

första hand till skogsägare för att ge praktiska tips och handledning i hur en skog bör brukas. 

Jag har varit av åsikten att vissa delar av min analys styrks av ren skogsfakta, även om källan 

ligger helt utanför rättskälleläran. 

 

Jag har också använt mig av en annan skrift utgiven av skogsstyrelsen, som precis som ovan 

                                                 
13  Se ibid. s.53, Sandgren menar bland annat att det råder en ”rejäl begreppsförvirring” samt att en 

uppsatsförfattare ”nog gör klokt” i att avstå från att kategorisera sitt arbete som dogmatiskt eller ej. 
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nämnda källa ligger helt utanför rättskälleläran, nämligen skogsbrukarens handbok. Boken har 

använts för att få en viss förståelse för rena skogsbrukstermer men också för att styrka vissa 

konkreta faktauppgifter i min analys. Detta har jag ansett vara viktigt för att kunna försåt en del 

av lagtexten och för att styrka en del av de poänger jag vill göra i min analys. 

 

1.6.1 Rättshistoriskt material 

Min tanke har varit att använda mig av tämligen etablerade rättsvetare som skrivit på området 

samtidigt som jag velat försöka få en viss variation bland äldre och mer sentida författare. 

Främst har jag använt mig av texter författade av Vilhelm Lundstedt, Karin Åhman, Karl 

Olivecrona, Bo Wennström och Kjell Å Modéer. 

 

Vad beträffar den rättshistoriska doktrinen så har jag försökt hålla mig till svensk sådan, även i 

det fall där jag tar upp mer internationella företeelser som exempelvis romersk rätt. En tanke 

har varit att försöka använda mig av rättshistorisk litteratur snarare än ren historisk litteratur. I 

denna del ska det erkännas att källorna ibland får karaktären av andra- eller tredjehandskällor. 

Jag anser dock att det inte är ett särskilt stort problem och har försökt att tydligt påpeka i noterna 

när min källa i sin tur hänvisar vidare till en annan källa. 

 

För egen del menar jag nämligen att det inte nödvändigtvis hade blivit ett bättre arbete av att 

jag skulle försökt bruka mig av originalkällor i alla lägen. För att ge några konkreta exempel så 

vore det inte möjligt för mig att läsa och förstå Axel Hägerström skrift från 1927 Der römische 

Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung. 14  Det samma 

gäller romersk rätt, där jag istället använder mig av etablerade rättsvetare som källa på ämnet 

istället för att exempelvis direkt försöka hänvisa till ”De tolv tavlornas lag” eller dylikt. 

 

1.6.2 Juridiskt material (gällande skogsvårdslagstiftningen) 

Då mitt fokus varit SvL och hur denna påverkar den enskilda skogsbrukarens äganderätt har 

propositioner spelat en avgörande roll. Detta eftersom mitt främsta intresse varit att få en 

uppfattning om hur lagstiftaren valt att se på förhållandet mellan skogen som en nationell 

tillgång och den privata äganderätten över den samma. Lagstiftarens syfte och motiv har varit 

det jag i första hand velat bilda mig en uppfattning om, vilket skett genom att först undersöka 

                                                 
14 Texten är skriven på avancerad juridisk tyska från förra sekelskiftet, där min ytterst bristfälliga gymnasietyska 

inte räcker särskilt långt av förståeliga skäl. 
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lagtexten som sådan för att därefter via förarbeten få en ökad förståelse och kunskap kring 

regleringarnas motiv och natur. 

 

Praxis har däremot varit något jag inte använt mig av i någon större utsträckning, detta har sin 

grund i att jag inte har haft ett särskilt stort behov av att i detalj undersöka exakt vilken praktisk 

innebörd olika regler tenderar att få. Då mitt intresse varit att undersöka vad det innebär för 

äganderätten att skogen är en nationell tillgång har jag inte funnit särskilt mycket härledning i 

praxis. Vidare har det varit skralt med avgöranden från högsta instans som behandlar de frågor 

jag har för avsikt att undersöka. 

 

1.7 Teori 

I mitt arbete har jag inte använt mig av någon särskild teori som grund för min analys, 

förhållningssätt till källor eller liknande. Däremot har jag haft som utgångspunkt att någon form 

av individuell äganderätt finns. Huruvida denna äganderätt är att anse som naturrättslig eller 

rättspositivistisk är för mig mindre intressant. Det som är av intresse är att en individ, enligt 

svensk rätt, erkänns någon form av ägande över sin egendom. Huruvida den rätten sedan kan 

anses vara dragen ur en högre objektiv rätt eller är ett resultat av statens lagstiftning allena är 

en fråga som ligger bortom min uppsats syfte. För min del räcker det att konstatera, att det i 

Sverige, såväl med rättspositivistiska som naturrättsliga argument går att skönja någon form av 

individuell äganderätt. 

 

Till stöd för detta antagande har jag främst första artikeln i första tilläggsprotokollet i 

Europakonventionen samt 2 kapitlets 15 § i nuvarande regeringsform. Bägge dessa talar 

nämligen om någon form av individuell äganderätt, som inte får kränkas (åtminstone inte hur 

som helst).15   

 

Denna äganderätt kan, lite beroende på vilket perspektiv på rätten som anläggs sägas ha uppstått 

av olika anledningar och skäl. I praktiken är dock skillnaden inte särskilt stor beroende på om 

                                                 
15  Se 2:15 RF 1st ”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen.” samt EKMR art1 tp1 ”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin 

egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som 

anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.” 
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äganderätten anses spira ur lagen (rättspositivism) eller vara given av naturen (naturrätt). 

 

För att ändock ge läsaren någon form av fingervisning har jag för avsikt att kort redogöra för 

hur äganderätten kan tänkas vara uppbyggd, beroende på vilken rättslig teori som ligger bakom 

dess grund. Jag vill dock påpeka att så väl naturrättsliga som rättspositivistiska teorier 

diskuterats under ett par hundra år (i naturrätten fall ett par tusen år) och att det därför råder en 

hel del interna skillnader mellan olika förespråkare av teorierna. Min ambition är inte att ge en 

uttömmande definition av de bägge teorierna, utan en tämligen generell och allmän 

fingervisning angående de bägge teorierna. 

 

1.7.1 Naturrättslig teori 

För rättighetsbegreppet kan naturrätten spela en stor roll i och med att naturrätten utgör ett 

förhållningssätt mellan rätten och andra värdesystem, kanske främst moralen.16 De naturliga 

rättigheterna kan i ett modernt perspektiv, ibland åtminstone, översättas till mänskliga 

rättigheter. Den moderna diskussionen om mänskliga rättigheter är således, en delvis, 

naturrättslig angelägenhet.17 

 

Generellt kan sägas om naturrättsliga argument att dessa opererar på en högre nivå än lagen, 

eventuellt den högsta tänkbara nivån.18 Samtidigt som det motsatta förhållandet är otänkbart 

givet ett naturrättsligt synsätt, d.v.s. det går inte att föreställa sig att en rättighet skulle operera 

under lagen eller skulle vara underställd densamma. 19  I någon menings skulle det kunna 

uttryckas som så att en rättighet är ett starkare argument för något än vad lagens bokstav 

eventuellt medger.20 Vidare är naturrättsliga argument ofta universella, d.v.s. dom gäller alla 

människor i egenskap av att vara just människa.21 

                                                 
16 Schultz i Juridisk metodlära, 2013, s.98. 

17 Se Schultz i Juridisk Metodlära, 2013, s.98 

18 Se ibid. s.99 

19 Ibid. s.99 

20  Se ibid. s.100, Schultz ger följande exempel; ”Att hänföra sig till yttrandefriheten är ett djupare normativt 

argument än att hänföra sig till en viss regel i t.ex. tryckfrihetsförordningen eller brottsbalken.” 

21 Ibid. s.100, det bör dock påpekas att somliga rättighetsargument kan vara mer specifika och bara gälla vissa 

etniska grupper, bara gälla inom vissa geografiska begränsningar eller liknande. Detta kräver dock att det 

naturrättsliga argumentet blandas med någon typ av rättspositivism (av Schultz kallat för ”vissa positivrättsliga 

inkarnationer”). 
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En rättighet gäller inte med stöd av lagen, utan med stöd utav att den representerar ett värde 

som anses vara gott.22 Dessa värden måste skyddas, oavsett vad den positiva lagen kan tänkas 

säga om saken.23 Enkelt uttryckt går tankegången ut på att det finns objektiva värden, samtidigt 

som dessa objektiva värden går att identifiera och därmed kan det talas om rättigheter på ett 

meningsfullt sätt.24 Europakonventionen i sig skapar inte de mänskliga rättigheterna, utan syftar 

snarare till att tolka dessa rättigheter.25 Rättigheterna i sig bygger på värden som ligger bortom 

juridikens normer och som människor har tillgång till i egenskap av att dom är människor, 

rättigheterna är så att säga medfödda.26 

 

Ett mer konkret exempel på rättigheter i svenskrätt som, åtminstone delvis, bygger på 

naturrättsliga tankegångar är Europakonventionen och de mänskliga rättigheter som presenteras 

däri.27  Rättigheterna är till sin karaktär ofta så kallade negativa rättigheter,28  vilket innebär 

rätten att vara fri från ett tvång.29 Mot dessa negativa rättigheter ska positiva rättigheter ställas, 

dessa skulle också kunna kallas för sociala rättigheter eller välfärdsrättigheter.30 I motsats till 

negativa rättigheter innebär positiva rättigheter att en individ har en rätt att få ta del av något.31 

 

Negativa rättigheter är ofta mer konkreta till sin natur och därför kan de ofta användas i 

rättstillämpningssammanhang.32 För svensk del är ett tydligt exempel det berömda Sporrong-

                                                 
22 Ibid. s.106 

23 Ibid. s.106 

24 Ibid. s.106, Schultz kallar detta för ett ”metaetiskt inslag”. 

25 Ibid. s.107 

26 Ibid. s.107 

27 Ibid. s.101. 

28 Ibid. s.101 

29  Ibid. s.101, exempel som Schultz ger på negativa rättigheter är, yttrandefrihet, rätten att slippa tortyr samt 

föreningsfrihet. 

30 Ibid. s.101 

31 Ibid. s.101, Schultz ger följande exempel på positiva rättigheter: rätten till skola, rätten till arbete och rätten till 

personlig utveckling. 

32 Se ibid. s.101, Schultz jämför skillnaden mellan att en stat inskränkt någons yttrandefrihet gentemot att en stat 

inte kunnat tillgodose en individs rätt till personlig utveckling och kommer fram till att det i det första 

fallet ”kan i många rättsordningar medföra olika former av ansvar” samtidigt som det i de senare fallet ”däremot 

torde det vara ovanligt”. 
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Lönnroth-fallet33, där Sverige befanns skyldiga till att ha brutit mot de mänskliga rättigheterna 

angående skyddet för äganderätten. Domen gjorde så att många svenskar fick upp ögonen för 

att det fanns en högre instans som kunde avgöra om svenska medborgares mänskliga rättigheter 

hade kränkts av den svenska staten eller ej.34 

 

1.7.2 Rättspositivistisk teori 

Rättspositivism kan sägas vara en teori som går ut på att fastställa vad gällande rätt är för något 

eller kan tänkas vara.35 Det är alltså inte en teori som går ut på att säga hur en domare bör döma 

i ett visst fall eller när exempelvis civil olydnad skulle vara rättfärdigat.36 Rättspositivism skulle 

kunna påstås vara ett system för att försöka definiera vad som utgör rätten som sådan.37 

 

Vidare så fastställs rätten av kriterier som inte är värderande till sin natur.38 Enkelt uttryckt så 

rör det sig om att fastställa gällande rätt enligt rättskällor. För att en regel exempelvis ska kunna 

anses vara gällande rätt i Sverige måste regeln ha stiftats av riksdagen. Frågan hur lagen sedan 

bör tolkas är inte en fråga för rättspositivismen.39 

 

Rättspositivism kan sägas vara naturrättens motsats, d.v.s. rätten är vad den är och inte hämtad 

ur högre eller objektiva värden som är universella och allmängiltiga. Istället är rätten positiv i 

den bemärkelsen att all rätt är skapad av människor för människor.40 Rätten och moralen är 

således något som inte hör ihop, utan är separerade ifrån varandra. Lag är lag, oavsett hur pass 

välmotiverad lagen skulle vara ur ett moraliskt perspektiv.41 

                                                 
33 Se Sporrong och Lönnroth mot Sverige, avgörande från 23:e september 1982, Ser. A Vol. No. 88. för vidare 

förkovran. 

34 Se Schultz i Juridisk metodlära, 2013, s.102 

35 Se Spaak i Juridisk metodlära, 2013, s.54 

36 Ibid. s.54 

37 Spaak uttrycker sig på följande vis: ”Rättspositivismen är, som vi skall se, inte en metod över huvud taget, utan 

ett slags ramverk av definitorisk karaktär, inom vilket man kan formulera en teori om rättens natur.” 

38 Spaak kallar detta dessa kriterier för ”faktuella”, ibid. s.55. 

39 Ibid. s.56 det ska dock noteras att Spaak är tydlig med att fastställandet av rätten med faktuella kriterier, enligt 

hans egen uppfattning, bara sker när det kommer till rättskällor och inte när det kommer till rättstillämpningen. 

Det verkar således vara möjligt att andra rättspositivister kan ha en annan uppfattning i frågan. 

40 Ibid. s.54 

41 Spaak uttrycker sig på följande vis: ”Det följer av denna tes att rätten kan ha vilket moraliskt innehåll som helst: 

inget innehåll är i princip diskvalificerat i juridisk mening”. 
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Det är viktigt att förstå att rättspositivismen inte säger något om en lags moraliska värde, om 

lagen i fråga borde eller inte borde tillämpas eller följas.42 Rättspositivismen säger snarare vad 

som är gällande rätt, vad som är en juridisk plikt snarare än en moralisk sådan. Att domare och 

medborgare anses vara juridiskt skyldiga att följa en lag har inget att göra med huruvida domare 

och medborgare också bör anses vara moraliskt skyldiga att följa en lag.43 

 

Rättspositivismen har ett något komplicerat förhållande till rättsrealismen (värdenihilismen). 

Även om bägge idéströmningarna bygger på att rätten är positiv har kopplingen mellan dessa 

inte alltid varit självklar.44 Rättsrealismen menar att all form av moral är subjektiv och kan 

därmed inte ingå i en rättsordning medan moral enligt Spaak kan ingå i rättspositivismen när 

det kommer till lagens rättstillämpning.45 Alla är dock inte överens med Spaak, bland annat Alf 

Ross har framfört att rättspositivismen förnekar existensen av en objektiv moral.46 För min del 

har det viktigaste varit att ta tillvara på likheterna mellan de rättsrealismen och rättspositivismen, 

d.v.s. den att gällande rätt är satt av en makt och inte representerar objektiva värden på det vis 

naturrätten föreställer sig. 

 

2 En historisk tillbakablick över ägandet 
 

2.1 Inledning 

För att på ett tillfredsställande sätt kunna svara på mitt syfte anser jag att en historisk 

tillbakablick angående hur ägandet har sett ut är av intresse. Dels för att kunna implementera 

dagens syn på ägande i en historisk kontext, dels för att inte fastna i fällan att utgå från att de 

                                                 
42 Rättspositivismen är enligt Spaak; ”inte en teori om juridisk argumentation”. Ibid. s.60. 

43 Ibid. s.61 

44 Spaak är av åsikten att det är fullt möjligt att vara rättspositivist utan att vara värdenihilist och menar att även 

Hart håller med honom, ibid. s.61-62. 

45 Se ibid. s.61 För ett mer utförligt resonemang om rättstillämpningsnivån inom rättspositivismen, se Spaak, 2013, 

s.59-61. Särskilt följande citat illustrerar Spaak’s ståndpunkt; ”Rättspositivister menar alltså att frågan huruvida 

domaren och medborgarna är moraliskt skyldiga att tillämpa respektive lyda gällande rätt är en annan fråga än 

den juridiska frågan vad som är gällande rätt och att den förra frågan kan besvaras endast efter ett studium av 

den gällande rättens innehåll och tillämpning och vissa andra omständigheter.” 

46 Se ibid. s.63, Spaak menar dock att ”här har Ross helt enkelt fel”, med en hänvisning till bland annat Bentham 

och Austin, som trots sin rättspositivistiska inställning trodde på en objektiv moral. 
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juridiska idéer som gäller idag skulle vara eviga eller universella. För att hålla avsnittet 

någorlunda avgränsat och ”inom ämnet” är min tanke att försöka fokusera på hur ägandet sett 

ut i en svensk kontext. 

 

Jag har för avsikt att först ta upp hur den romerska rätten såg på ägande och egendom. Även 

om Sverige inte haft någon direkt kontakt med antikens Romarrike så har den romerska rätten 

och dess idéer haft en stor betydelse för hur juridiken i hela Europa utvecklats och därmed även 

påverkat Sverige och vår rättshistoria. 

 

Vidare anser jag att upplysningen förtjänar att nämnas, då mycket av den moderna naturrätten 

kan sägas ha sin grund i de tankar som tillkom under tidsperioden. Vidare anser jag att 

rättspositivismens genomslag under 1800-talet och 1900-talet bör nämnas som en kontrast till 

naturrätten. Dessutom har rättspositivism spelat en stor roll i den svenska rättighetsdebatten, 

varför en mer internationell historisk tillbakablick är motiverad. 

 

Utöver den romerska rätten, upplysningen och 1800-talet så har jag för avsikt att nämna något 

om det svenska 1900-talet med utgångspunkt i Uppsalaskolan och den senare införda 

Europakonventionen. Uppsalaskolan tillhör den idéströmning som kallas för rättspositivism 

och som, åtminstone fram till andra världskriget hade ett väldigt stort genomslag i Norden. 

Europakonventionen tillkommer efter andra världskriget och är sedan början av 1990-talet att 

betrakta som lag i Sverige.47 Vidare kan det också nämnas att inga lagar får stiftas som bryter 

mot Europakonventionen.48 

 

Viktigt att poängtera är att jag på intet sätt försöker ge en uttömmande definition av äganderätten. 

Jag vill blott försöka ge någon form av allmän grund över ägandet genom att ge ett antal 

exempel på hur äganderätten betraktas genom historien. Exemplen är tänkta att kunna 

återknytas till ett svenskt sammanhang för att återkoppla till uppsatsen syfte. 

 

Med tanke på uppsatsens syfte så kommer jag avgränsa äganderätten på ett sådant sätt att de 

exempel jag ger utgår från någon form av individuellt ägande. Samtliga exempel som ges i 

denna uppsats kommer på något sätt behandla en ägandeform som tillåter ett individuellt ägande 

                                                 
47 Se EKMR (1994:1219)  

48 Se regeringsformen (1974:152) 2 kap. 19§. 
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eller förvaltande. Tankegångar som exempelvis den anarkistiska devisen om att; ”Egendom är 

stöld.”49 kommer således lämnas därhän. Det samma gäller t.ex. naturfolkliga uppfattningar om 

avsaknad av individuellt ägande som koncept. 

 

2.2 Romersk rätt och ägande 

Egentligen går det inte att tala om en romersk rätt, utan snarare så utgör den romerska rätten en 

rättstradition som utvecklades under ungefär 2400 år, med sin början i det antika Rom någon 

gång under 400-talet f.Kr.50 Den romerska rätten var från början den lag som rådde i stadsstaten 

Rom och brukar kallas för de Tolv tavlornas lag.51  Allt eftersom att det Romerska imperiet 

började utvidgas så spreds också den romerska rättens tankesätt, idéer och även jurisdiktion. 

Den justinianska lagen, efter kejsare Justianius, tillkom på 530-talet e.Kr. som en fortsättning 

och utvärdering på den romerska rättsutvecklingen.52 

 

Den justinianska lagen fortsatte sedan att ha en stor betydelse53 i Europa genom att kejsare och 

påvar förmedlade eller traderade, dess idéer och principer.54 Efter att det romerska imperiet 

splittrats och sedermera helt gått under fortsatte nybildade stater att tillämpa romersk rätt. Fram 

till slutet av 1800-talet fanns det stater som menade att den romerska rätten var gällande rätt.55 

 

Mitt fokus kommer att vara hur den romerska rätten har sett på ägandet genom historien. Som 

tidigare nämnts i min metod kommer jag använda mig av andra- och tredjehandskällor till en 

stor del. Därför kommer mycket av mina källor att utgöras av doktrin snarare än faktiska 

rättskällor från någon form av romersk rätt. 

 

2.2.1 Possessio och dominium 

Inom den romerska rätten fanns det en syn på att ägandet kunde vara delat, mellan olika 

                                                 
49 Se t.ex. Proudhon, citatets upphovsman för vidare förkovran på området. 

50 Se Bo Wennström, Juridikens produktiva sida, 2009 s.67 men även Kjell Å Modéer, Historiska rättskällor i 

konflikt, s.38. 

51 Se Modéer, 2010, s.38 men även Wennström s.67. 

52 Se Modéer, 2010, s.38. 

53 Se Modéer, 2010, s.38 där Modéer själv menar att den justinianska lagen har: "... blivit den mest betydande för 

den västerländska rättskulturen." 

54 Se ibid. s.38 

55 Se Wennström, 2009, s.67. 
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intressenter. Två begrepp som framstod var å ena sidan det så kallade dominium och å andra 

sidan det så kallade possessio. Dominium var rätten att äga mer eller mindre obehindrat, den 

som hade dominium hade total kontroll över ett ting i förhållande till andra.56 Dominium hade 

sin grund i en rätt till ett visst jordstycke,57 ursprungligen en rätt som härleddes ur familjen och 

förfädernas grav.58 Ett annat sätt att uttrycka dominium skulle vara att det rör sig om en form 

av äganderätt, en abstrakt relation mellan ägaren och det ägda.59 Possessio utgjorde snarare det 

faktiska innehavet av ting, alltså någon form av besittning eller rådighet över en sak.60 

  

Även om begreppen över tid flöt ihop med varandra så var det alltid så att dominium var det 

ursprungliga begreppet som possessio utgick i från.61  De bägge begreppen blev helt enkelt 

beroende av varandra, men aldrig identiska på så vis att possessio helt kunde ersätta dominium 

eller vice versa.62 Denna tanke om ett delat ägarskapet fortsatte sedan att spela en stor roll, om 

än i något förändrad form under framväxten av de olika feodala samhällen som uppstod i Europa 

under medeltiden och framåt.63 Ett klassiskt exempel skulle kunna vara den jord som förvisso 

ansågs ägas av en furstes vasall, exempelvis en riddare, men som i praktiken brukades och 

nyttjades av egendomslösa bönder, ibland under livegenskap om än inte alltid.64 

 

Enligt den romerska rätten kunde ägandet av ting vara delat mellan olika personer. Jag har för 

avsikt att gå in lite mer i detalj på hur den romerska rätten gjorde skillnad på egendom och 

egendom, ägarskap och ägarskap. Värt att nämna innan jag fortsätter är dock att det viktigaste 

när det kommer till egendom och ägande är att utreda till vilken egendomsmassa ett visst ting 

                                                 
56 Ibid. s.88. 

57 Ibid. s.88  

58 Ibid. s.79, sammanfattningsvis kan sägas att egendom inte tillhörde en person utan en familj. Familjens egendom 

var ursprungligen ett område i rummet som familjen var knuten till. Denna bundenhet uppstod ur uppfattningen 

att förfäderna valt ett stycke jord till sin egendom till vilken dessa var knutna. Av den anledningen blev det 

viktigt att dra en gräns mellan olika jordegendomar (eller gravar). Förfädernas gravrätt kan sägas vara 

ursprunget till tänkandet bakom jorden som egendom. 

59 Karin Åhman, Egendomsskyddet, 2000, s.51. 

60 Wennström, 2009, s.88. 

61 Ibid. s.88. 

62 Ibid. s.88. 

63 Ibid. s.89. 

64 Jämför med det historiska begreppet feodalism. 



23 

 

hör.65 Först när det är fastslaget till vilken egendomsmassa ett visst ting hör är det möjligt att 

styrka en viss persons ägande av tinget i fråga. Det personliga ägandet av ett ting blir således 

en funktion av att ett ting ingår i en egendomsmassa (som i sin tur tillhör en viss person).66 

 

2.2.2 Mancipation 

Inom den romerska rätten var ägandet av egendom ofta uppdelat på olika typer av kategorier. 

En av dessa uppdelningar som får anses ha en stor betydelse var den mellan egendom som är 

att anse som res mancipi och res nec mancipi.67 Skillnaden mellan de bägge begreppen var att 

den egendom som tillhörde kategorin res mancipi kunde vara föremål för en så kallad 

mancipation (en form av process eller ceremoni för egendomsöverlåtelse), medan de ting som 

tillhörde kategorin res nec mancipi på ett motsvarande sätt inte kunde vara föremål för en så 

kallad mancipation.68 Värt att nämna kan också vara att den egendom som ansågs ligga inom 

kategorin res mancipi var sådan typ av egendom som hade med jordbruket att göra; land i Italien, 

slavar, olika typer av djur som oxar, åsnor och hästar, etc.69 

 

Den romerska rätten såg det som att det fanns ett band mellan ägaren av ett ting och tinget i sig 

om det ingick i den kategori av ägande som ansågs utgöra res mancipi. Genom ovannämnda 

ceremoni eller process, den så kallade mancipationen, löstes bandet mellan ägaren och tinget i 

fråga upp och saken var därmed herrelös.70 När saken väl var herrelös kunde den tilltänkta nya 

ägaren etablera ett nytt band till tinget och på så vis bli dess nya herre.71 

 

Fokus låg på bandet mellan ett ting och dess ägare, egentligen aldrig mellan en säljare (tidigare 

ägare) och en köpare (senare ägare) av ett ting. Ägandet övergick inte genom ett köpeavtal eller 

annat rättsförhållande mellan två personer, utan genom en ceremoni där ett ”herreskap” 

etablerades över ett ting och på så vis etablerades ett nytt ägandeförhållande.72 

 

                                                 
65 Se Wennström, 2009 s.84. 

66 Ibid. s.84. 

67 Ibid. s.84. 

68 Ibid. s.84. 

69 Ibid. s84. 

70 Ibid. s.85. 

71 Ibid. s.85. 

72 Ibid. s.85. 
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2.2.3 Delat ägande och naturrättslig grund 

Enligt Gaius (en inflytelserik romersk rättsfilosof)73  så skiljde sig den romerska rätten från 

andra staters rätt bland annat i avseende av synen på ägande.74 I andra rättsordningar så var en 

man ägare till en sak, eller så var han det inte, medan den romerska rätten tillät ett delat 

ägarskap.75 Enligt kviriliernas rätt (ett ålderdomligt uttryck för medborgare), exempelvis vid en 

situation där en mancipation inte gjorts på ett ordentligt vis trots att saken levererats, kunde en 

person anses vara dess ägare samtidigt som saken i fråga befinner sig i en annan persons 

egendom. Lösning på detta var hävd, eller vad romarna kallade för usucapio. Efter en viss tid 

av hävd övergår ägandet i sin helhet till den person som har saken i sin egendom.76 

 

En läsning av den romerska rätten som görs av Åhman är att dessa band, som knöt ett ting till 

en egendomsmassa och som i sin tur var bunden till en ägare, hade en naturrättslig grund.77 Den 

romerska rätten var till sin grund fokuserad på att hitta praktiska lösningar på juridiska 

problem,78  trots detta så ansåg den romerska rätten i grunden att det fanns någon form av 

magiskt med själva ägandet.79 Således övergick också ägandet från en person till en annan via 

ritualer, vilket vittnar om en nästan religiös syn på ägandeöverföring.80 Den ovan benämnda 

mancipationen skulle kunna tjäna som ett exempel på en sådan ritual, med vad som åtminstone 

kan tolkas som mystiska förtecken.81 

 

2.3 Upplysningen och 1800-talet 

Naturrättsliga tankegångar, där ägandet var en rättighet som kom från individen, oberoende av 

statens existens var som konstaterats en gammal (bokstavligt talat en antik) uppfattning.82 

                                                 
73 Se Modéer, 2010, s.39. 

74 Se Wennström. 2009, s.85. 

75 Ibid. s.85. 

76 Ibid. s.86. 

77 Se Karin Åhman, Egendomsskyddet, 2000, s.50. 

78 Ibid. 50. 

79 Ibid. 50. 

80 Ibid. 50. 

81 Se Wennström, 2009, s.85. 

82 Äganderätten har betraktats som något som kan härledas från Gud eller naturen, se t.ex. Åhman, 2000, s.63 not 

84. Som ovan redogjorts i texten anser Åhman att det i den romerska rätten existerade mystiskt laddade, 

naturrättsliga band mellan egendom och dess ägare. Denna tolkning får anses delas av Uppsalaskolan, se 

Wennström, 2009, s.68-69. Det ska dock påpekas att Uppsalaskolan var starkt kritisk till den romerska rätten 
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Under 1700-talet fick dessa idéer spridning bland politiska filosofer och grunden till den 

moderna politiska liberalismen och kapitalismen83 kan sägas springa ur upplysningen och det 

efterföljande amerikanska och franska revolutionerna, där bland annat individuell äganderätt 

var något som föreskrevs.84 

 

2.3.1 John Locke 

En viktig förgrundsgestalt för denna syn på ägandet som en mänsklig eller åtminstone 

medborgerlig rättighet var John Locke (1632-1704) som argumenterade för individens 

rättigheter gentemot staten och brukar anses vara en stor inspiration för det ovan nämnda 

rättighetstänket i Frankrike och det som kom att bli Amerikas förenade stater.85 Locke försökte 

argumentera för det rättfärdiga i enskild egendom samt dess uppkomst. Hans teori om att enskilt 

ägande är sprunget ur en individuell arbetsinsats har haft ett stort genomslag i historien.86 

 

Locke menade på att endast den statsbildning som erhöll medborgarnas samtycke (det vill säga 

att någon form av överenskommelse om statens bildande hade ägt rum) och samtidigt värnade 

om individernas rättigheter kunde göra anspråk på medborgarnas lojalitet. Dessa rättigheter 

fanns enligt Locke oberoende av staten i vad han kallade för ”naturtillståndet”87  och skulle 

                                                 
och menade bland annat att den byggde på ”vidskeplighet och oförnuftiga tankar”. Enligt Wennström så ansåg 

Hägerström att den romerska rätten var förankrad i; ”… ordmagi och animistiska föreställningar.” 

83  Se t.ex. Åhman, 2000, s.55 som menar att upplysningsfilosofen Locke har ansetts som; ”den moderna 

kapitalismens fader”. 

84 Se ibid., s.55, Åhman hänvisar i sin tur bland annat till staten Virginias 1776 års Bill of Rights som bland annat 

ska föreskriva att ”all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent rights, of wich, 

when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity: namly, 

the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property and pursuing and 

obtaining happiness.” (min egen fetning). Vidare hänvisar Åhman till 1789 års franska deklaration om de 

mänskliga och medborgerliga rättigheterna artikel 17 som ska stadga att ”äganderätten är okränkbar och helig 

och ingen kan berövas den, om ej något annat offentligt behov, ådalagts i laga former, uppenbarligen så kräver 

och under förutsättning att ett skäligt skadestånd dessförinnan fastställts.” Värt att notera är Åhmans källa, 

Johansson, G., Historiska urkunder, Stockholm, 1965. 

85 Ibid. s. 55 

86 Ibid. s. 55, Åhman menar på att Lockes tankegångar har varit ”... en av de mest inflytelserika, om inte den mest 

inflytelserika genom tiderna.” Ett exempel på en någorlunda modern filosof som (av bland annat Åhman) antas 

vara inspirerad av John Locke är Robert Nozick. 

87  Det kan vara på sin plats att påpeka att naturtillstånd var ett begrepp som tidigare använts av den brittiske 

filosofen Thomas Hobbes, som beskrev naturtillståndet som ett ”allas krig mot alla”. Lockes naturtillstånd 
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upprätthållas av samhället med staten som verktyg. Faktum var att staten tillkommit med syftet 

att skydda medborgarnas rätt till liv, frihet och egendom.88 

 

Vad gäller den ursprungliga äganderätten vars grund kom från det av Locke kallade 

naturtillståndet kunde dess grund härledas från Gud89. Mänskligheten hade som helhet fått all 

jordens rikedom i en slags gemensam gåva från Gud.90 I det tidigare nämnda naturtillståndet 

erhöll varje individ vad den behövde för sin egen överlevnad och någon egentlig konkurrens 

om resurser fanns inte. Denna avsaknad av kamp om resurser berodde enligt Locke på den rika 

resurstillgång som fanns i naturtillståndet. Av den anledningen kunde ingen sko sig på någon 

annan och problem uppstod först när resurserna blev mer och mer begränsade och olika 

intressen började stå i konflikt med varandra.91 

 

Rätten till enskild egendom brukar oftast förklaras med vad som brukar kallas för Lockes 

arbetsteori.92 Teorin går i korthet ut på att enskilt ägande uppstår till följd av att varje människa 

äger och därmed har en rätt till sin egen kropp. På grund utav detta följer också att människan 

äger det arbete som utförs av hennes kropp. För att den gemensamma rikedomen som hela 

mänskligheten fått av Gud ska kunna tillfalla en enskild individ krävs att egendomen i fråga ska 

beblandas med en individ. Denna beblandning sker genom arbete, exempelvis så tillfaller 

frukter och bär som plockats den som faktiskt plockat dessa. På samma sätt tillfaller jorden och 

                                                 
skiljer sig markant från Hobbes idéer, även om vissa likheter också kan skönjas, se Svante Nordin, filosofins 

historia, 2003, s.330. 

88 Se t.ex. Åhman, 2000, s.56, för vidare förkovran i just John Locke kan även hans egen skrift Two Treaties of 

Goverment från år 1689 vara av intresse. Se även Nordin, 2003, s.330, angående naturtillståndet; ”... som 

upphävs först genom samhällskontrakt.” 

89 Locke hämtade inspiration från kristna naturrättsidéer, se t.ex. Åhman, 2000, s. 56. 

90 Ibid. s. 56, Locke ska ha uttryckt följande: ”Jorden och allt som därtill hör och gavs åt människorna för livets 

nödtorft och bekvämlighet. Alla frukter som jorden bär och alla djur som den när tillhör människosläktet 

gemensamt.” Åhman citerar en svensk översättning av Locke's Two Treaties of Goverment utförd av Mautner 

hämtad från Rättsteoretiska klassiker, en antologi utgiven av stig Strömholm och Åke Frändberg.   

91 Ibid. s.56. 

92 En viss diskussion verkar finnas bland författare om hur Locke ska analyseras, där somliga menar att Locke 

snarare ska tolkas ur ett utilitaristiskt perspektiv när det kommer till rättfärdigande av egendomsskyddet och 

att arbetsteorin således är underordnad detta synsätt. Åhman menar dock att dessa författare ”... går ett steg 

längre i sin analys”, ibid. s.56. 



27 

 

dess avkastning den person som sår, bearbetar och skördar markstycket i fråga.93 

 

För Locke fanns det dock en begränsning i hur långt den individuella äganderätten härledd från 

naturtillståndet faktiskt gick och hur mycket egendom en enskild individ kunde tillägna sig.94  

Locke menade på att eftersom alla människor var fria och jämlika så fick inte en person tillägna 

sig så mycket egendom att det inte fanns kvar några nyttigheter för andra individer att tillägna 

sig.95 

 

Vidare fick individen inte heller tillägna sig mer egendom än denne kunde bruka, om ett innehav 

var så stort att egendomen förstördes innan den hann brukas (exempelvis mat som ruttnar innan 

den hunnit ätas upp). Äganderätten var villkorad på så vis att den som gjorde anspråk på en viss 

egendom också måste klara av att bruka denna egendom tillräckligt väl för att ha ett giltigt 

ägandeanspråk i förenlighet med den naturliga rätten.96 

 

2.3.2 Rättspositivismen 

Som en kontrast till naturrättsliga argument, där individen, via gud eller naturen, fått moraliska 

rättigheter att hävda sig gentemot staten finns rättspositivismen, som under 1800-talet och 

1900-talet fick ett stort inflytande på statsbildningar och utgör grunden för hur många 

rättigheter definieras i dag.97 

 

Rättspositivismen menar, tvärt emot naturrättsliga resonemang, att individens rättigheter 

uppstår först i och med statens bildande.98 Det är staten som ger individen en rättighet, därmed 

är det också staten och ingen annan som definierar hur långt denna rättighet sträcker sig och 

vad den omfattar och ej omfattar.99 En rättighet utgör snarare en legal möjlighet att i praktiken 

                                                 
93 Ibid. s.56 det ska dock påpekas att Åhman hänvisar till Becker, som i sin tur menar att Locke inte rättfärdigat 

annat än egendomsrätt till själva skörden. En individuell äganderätt till jorden kan enligt Becker inte uppstå ur 

Lockes arbetsteori. Åhman själv menar att Beckers resonemang ”... torde vara invändningsfritt...”. Se Åhman, 

2000, s.56 not 64. 

94 Ibid. s.57. 

95 Ibid. s.58. 

96 Ibid. s.58. 

97 Ibid. s.63. 

98 Ibid. s.63. 

99 Se ibid. s.63, Åhman uttrycker det som att; ”... att först i och med statsbildningen uppkomst uppkom vissa för 

individen fri- och rättigheter inom ramen för den legala maktutövningen”. 
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förverkliga en rätt som erkänns av staten ifråga och inte som en moralisk rätt för individen som 

begränsar staten i dess maktutövning.100 

 

Draget till sin spets skulle det kunna uttryckas som att makten gör rätten. 101  En individs 

rättigheter må vara en begränsning för staten, men enbart så länge staten själv erkänner dessa 

rättigheter. Detta eftersom rättigheterna inte stammar från gud eller naturen utan från 

statsbildningen i fråga. Därför kan också statsbildningen efter eget tycke fritt ändra dessa 

rättigheter.102 

 

Den rättspositivistiska tanken har genom historien företrätts av ett antal tänkare och filosofer, 

från ett ganska brett politiskt spektra. Några filosofer som bör nämnas är Hume, Burke, 

Bentham 103  och Marx. 104  Detta leder till att äganderätten inte nödvändigtvis får samma 

innebörd i ett rättspositivistiskt samhälle som ett naturrättsligt. Individuell äganderätt kan 

existera i ett rättspositivistiskt samhälle, men det kan lika gärna vara så att ett annat sätt att 

organisera samhället och dess resurser är gällande.105 

 

I ett naturrättsligt samhälle däremot, måste individuell äganderätt existera, eftersom det är en 

rättighet som är moraliskt betingad och som kommer av gud eller naturen och staten saknar 

därmed moralisk grund för att kränka äganderätten.106 

 

Den stora skillnaden mellan rättspositivism och naturrätt blir således frågan om moralen och 

dess inflytande över rätten. I ett rättspositivistiskt samhälle är det lagen i sig som är 

normbildande och föreskriver vilka rättigheter, skyldigheter och begränsningar en individ har 

                                                 
100 Ibid. s. 63. 

101 Se ibid. s.63, Åhman uttrycker sig på följande vis: ”Makt betraktas helt enkelt som rätt.” 

102 Ibid. s.63. 

103  Jeremy Bentham har ett berömt citat som återges av Åhman, 2000, s.64 not 90. ”Natural rights is simple 

nonsense: natural and imprescriptible rights, rhetorical nonsense, - nonsense upon stilts.” Åhman hänvisar i sin 

tur till Bentham i 'Nonsense upon stilts', Bentham, Burke, and Marx on the Right of Man, s.53, Methuen, 

London 1987. 

104 Åhman, 2000, s.64. 

105 Ibid. s.64. 

106 Ibid. s.64. 
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inom en statsbildning.107 Vad som är moraliskt rätt och vad som borde ingå i lagstiftningen blir 

således irrelevant, eftersom moral i sig aldrig kan vara en rättskälla.108 

 

Under mitten av 1800-talet fick liberalismen ett stort politiskt genomslag vilket medförde att 

en naturrättslig syn på äganderätten fick ett stort inflytande även i rättspositivistiska lagsystem. 

Detta eftersom de liberala tankarna om de fria marknadskrafterna där individen är huvudaktör 

och staten en passiv bisittare var dominerande under tidsperioden.109 Adam Smith och hans 

skrift The Wealth of Nations från 1776 lade grunden för det privatkapitalistiska samhälle vi 

känner idag.110 

 

2.4 Skandinavisk rättsrealism och rättigheter 

Den rättsfilosofiska inriktning som dominerade i Sverige under början av 1900-talet, var till 

skillnad från antiken och medeltiden inte naturrättslig utan vad som brukar kallas för 

rättspositivistisk.111 Tanken gick i korthet ut på att all form av gällande rätt var positiv, det vill 

säga skapad eller instiftad av en legitim makt.112  I Sverige brukar strömningen kallas för 

Uppsalaskolan eftersom dess förgrundsgestalt, Axel Hägerström, var verksam vid Uppsala 

universitet. Det samma gäller hans efterföljare Wilhelm Lundstedt men även Carl Olivecrona 

som också får anses tillhöra Uppsalaskolan. 

 

Det kan för historisk klarhets skull vara värt att nämna att vad som i min uppsats fortsättningsvis 

kommer att kallas för Uppsalaskolan egentligen är den ”nya” Uppsalaskolan. Den ”nya” 

Uppsalaskolan ansågs stå i motsatsställning till den ”gamla” Uppsalaskolan med Christopher 

Jacob Boström i spetsen. 

                                                 
107 Ibid. s.64. 

108 Ibid. s.64, Åhman uttrycker sig på följande vis: ”Denna på makten byggda uppfattning om hur rätten fungerar 

kan ses som en radikal realism där det som föreskrivs i lagen är den sanna normen och intet annat”. Värt att 

nämna kan dock vara den något ”klassiska” debatten mellan Hart och Fuller, där frågan om moral och lag 

diskuteras vidare. Jämför med H.L.A. Hart, Positivism and the separation of law and morals, Harvard Law 

Review Vol 71:593, 1958 samt Lon L. Fuller, Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart, 

Harvard Law Review Vol 71:630, 1958. 

109 Ibid. s.65. 

110 Ibid. s.65. 

111 Se Karl Olivecrona och Wilhelm Lundstedt, Grundtankarna hos Hägerström och Lundstedt, 1968, s. 5-6. 

112 Ibid. s.5. Olivecrona uttrycker det som att gällande rätt är; ” …”satt” av en i samhället verksam makt”  
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Vidare bör det påpekas att termen värdenihilism stundtals har använts som en synonym till 

rättsrealism, ursprungligen dock som ett nedsättande uttryck för idéströmningen.113 

 

2.4.1 Axel Hägerström 

Uppsalaskolan går i sin enkelhet ut på att rättigheter egentligen inte finns, det är bara en 

metafysisk ordföljd som saknar vetenskapligt värde.114 En rättighet var enligt Hägerström inget 

annat än en värdering om hur något borde vara. Enbart genom att först anlägga en värdering 

kan ett agerande framstå som något som är önskvärt eller inte. En värdering krävs således för 

att kunna konstatera vad som bör ske och inte enbart konstatera vad som faktiskt sker.115 

 

Vidare menade Hägerström att värderingar är subjektiva116
 och något som inte är baserat på 

kunskap om verkligheten utan helt baserat på känslor hos individen.117 De lagar som en stat 

påbjöd sina medborgare skulle snarare ses som ett faktiskt och givet förhållande och analyseras 

därefter.118 Huruvida lagarna i sig var rättfärdigade, hur bundenhet för rättssubjekt uppstod eller 

liknande frågeställningar, var enligt Hägerström något som låg utanför rättsvetenskapen.119
 I en 

föreläsning ska Hägerström (enligt Olivecrona) ha angett att; ”det icke finns någon vetenskap i 

moral utan blott en vetenskap om moralen”.120 

 

Denna syn på naturrätten som något ovetenskapligt och diffust121
 leder också till att rättigheter 

enligt Hägerström egentligen inte existerar.122 En rättighet innebär snarare att staten under vissa 

                                                 
113 Se Nergelius i Äganderätten: dess omfattning och begränsning, 2009, s.93 

114 Se Olivecrona i Grundtankarna hos Hägerström och Lundstedt: tre uppsatser, 1968, s.4-5. 

115 Ibid. s.4. “Men från vad som faktiskt sker kan man aldrig utan en förmedling av en värdering komma över till 

vad som bör ske.” 

116 Ibid. s.4. 

117 Ibid. s.4. 

118 Ibid. s.5. 

119 Ibid. s.5. 

120 Ibid. s. 5 Olivecrona använder inte citattecken, utan verkar snarare ha gett en sammanfattning av Hägerströms 

tankar med egna ord. Det är således Olivecrona och inte Hägerström jag citerar. 

121  Ibid. s.5 Olivecrona talar bland annat om hur den "chimäriska naturrätten" inte är ett "rättsvetenskapens 

föremål". 

122 Ibid. s.7. 
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förutsättningar garanterar åtnjutandet av en viss fördel. 123
  Ett exempel skulle kunna vara 

ägandet av en fastighet, staten garanterar ägaren ett visst skydd för sin egendom. Frågan om 

detta skydd egentligen är jämförbart med att ha en äganderätt över fastigheten. 

 

Till att börja med så skyddar inte staten ägarens besittning av fastigheten, då denne mycket väl 

kan tänkas bli av med besittningen av fastigheten. Det staten gör är snarare att erbjuda hjälp att 

ta tillbaka besittningen, med kravet att fastighetsägarens rättsliga anspråk är styrkt.124
 Utöver 

detta finns risken att fastighetsägaren misslyckas med att återfå sin besittning.125 Problemet som 

uppstår är att äganderätten inte anses vara beroende utav att tillgänglighet faktiskt finns. 

Äganderätten anses bestå, oavsett om en person för tillfället har direkt åtkomst till ett ting eller 

inte. Äganderätten som en rättighet är tänkt att bestå, oavsett om dess faktiska grund kan bevisas 

eller ej.126 

 

I praktiken kan det inte vara äganderätten som sådan som en stat skyddar, utan snarare en viss 

position.127 En fastighetsägare som äger ett hus men blivit av med besittningen till huset, kan 

få hjälp av staten med sina anspråk först när denne befinner sig i en position som staten anser 

vara skyddsvärd. I detta fall exempelvis att fastighetsägaren rättsligt kan styrka sina anspråk på 

huset i fråga.128 

 

På grund utav detta menade Hägerström att det inte kan finnas några egentliga rättigheter. Då 

det i praktiken bara är möjligt att göra en rättighet gällande under rätt omständigheter, t.ex. 

övertygande bevisning i en domstol.129 Rättighetsidén är enligt Hägerström något som inte är 

förenligt med vetenskap, då det helt enkelt inte tycks finnas några verkliga fakta bakom 

termen ”rättighet”.130 Snarare är en rättighet enligt Hägerström någon form av mystik.131 

                                                 
123 Ibid. s.7. 

124 Ibid. s.7. 

125 Ibid. s.7. 

126 Ibid. s.7. 

127 Ibid. s.23. 

128 Ibid. s.7. 

129 Ibid. s. 9. 

130 Ibid. s. 8. 

131 Se ibid. s. 9 samt ibid s.23, Enligt Olivecrona så menade Lundstedt att tron på rättigheter och bundenheter är 

"vidskepelse". 
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2.4.2 Vilhelm Lundstedt 

Vilhelm Lundstedt kan sägas vara Axel Hägerströms elev och efterföljare. Han kom efter sin 

utnämning till professor i romersk rätt vid Uppsala universitet i kontakt med Axel Hägerström 

och blev snart starkt influerad av denne.132 Detta ledde till att Lundstedt kom att ifrågasätta hela 

rättsvetenskapen133 som den då var formulerad. Han menade på att rättsvetenskapen vilade på 

icke-hållbara grunder och att det behövdes en ny rättsvetenskap som hade riktiga förutsättningar 

för att vara en hållbar vetenskap.134 

 

Vad gäller rättighetsbegreppet var han överens med Hägerström. Rättigheter och skyldigheter 

som var ställda över världsliga maktförhållanden var enligt Lundstedt vidskepelser. 135  I 

verkligheten existerade enbart vad Lundstedt kallade för tryggade positioner för de personer 

som ansågs vara berättigad till något och på samma vis uppstod motsvarande bundenhet för 

andra personer.136 Denna bundenhet och de tryggade positionerna respekterades oftast, men inte 

alltid. Detta leder till att det inte går att hävda att det finns några rättigheter i objektiv mening 

utan att ge sig in på skolastiska137 resonemang.138 

 

Lundstedt har bland annat hävdat att rättsvetenskapen inte behöver någon rättsideologi.139 Detta 

eftersom rättsvetenskap (som all vetenskap) torde ha till uppgift att ge oss kunskap om hur 

                                                 
132 Ibid. s.20, Olivecrona uttrycker sig på följande vis om Lundstedt: ”Han kom då snart i kontakt med Hägerström, 

vilket medförde en genomgripande förändring i hela hans åskådning.” 

133 Av Olivecrona kallad för jurisprudens, jämför med den engelska termen jurisprudence. Ibid. s.20 

134 Se ibid. s.20. 

135 Se ibid. s.23. 

136 Ibid. s.23. 

137 Olivecrona definierar skolastiska resonemang på följande vis; ”... resonemang där man rör sig med ord utan att 

ha verkliga tankar bakom.” Ursprungligen är dock skolastik en filosofisk och vetenskaplig inriktning som 

spelade en stor roll under medeltiden, kända utövare är t.ex. Thomas av Aquino och Anselm av Canterbury. 

Som ett exempel på skolastiska resonemang kan det så kallade ontologiska gudsbeviset nämnas. Se Nordin, 

2003, s.183-216 för en mer utförlig beskrivning av skolastiken och dess mer kända utövare. 

138 Ibid. s.23. 

139 A.V. Lundstedt, grundlinjerna i skadeståndsrätten, senare delen, band 1, 1944, s. 518. Lundstedt uttrycker det 

som att: ”Det synes därför vara omöjligt, att de rättsideologiska konstruktionerna skulle kunna bidraga till att 

skaffa klarhet angående de rättsliga realiteterna.” 
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verkligheten är beskaffad. 140  Rättsideologin är enligt Lundstedt något som inte hör till 

verkligheten, utan snarare är någon form av fantasi eller abstrakt ting.141 

 

Lundstedt definierade termen rättsideologi som tanken om att det finns en högre objektiv eller 

materiell rätt som låg bakom domstolar och lagar. Denna högre objektiva rätt var det som gav 

domstolarna och lagarna dess rättfärdighet och kunde skapa ett antal rättsförhållanden142 , 

exempelvis ge en individ makt över ett ting och andra individer plikten att respektera den förstes 

makt över tinget i fråga, alltså det som brukar kallas för äganderätt. Lundstedt menade vidare 

att denna högre objektiva rätt anses komma ur samhällsviljan och därmed vara rättfärdigad.143 

 

Hela tanken att en högre samhällsvilja eller en objektivrätt stod bakom vad som rättfärdigade 

en lag och därmed de rättsförhållanden som strömmade ur lagen vände sig Lundstedt emot.144 

Han menade att juridiken bara angår människors liv och således torde det vara uppenbart att 

metafysiska resonemang om rätten inte var av intresse.145 

 

Istället för äganderätt menade Lundstedt som sagt att det fanns ett antal tryggade positioner. 

Dessa positioner skyddades av staten och gav en individ makt över ett ting.146 En individ kunde, 

med stöd av reglerna i en stat få en rätt att helt själv bestämma vad en sak skulle användas till, 

                                                 
140 Ibid. s.518, Lundstedt menar att ”... man torde kunna utgå ifrån att varje vetenskap har till uppgift att skaffa 

klarhet angående verkligheten...” 

141  Ibid. s. 518. Lundstedt uttrycker bland annat följande saker om rättsideologi: ”... en i ”tanken” utan 

erfarenhetsmässig kontroll gjord överbyggnad...”, ”Den tillhör icke den naturliga världen, utan en ideell eller 

andlig värld.”, att rättsideologin som sådan ligger; ”... helt utanför alla faktiska förhållanden.” Faktum är att 

Lundstedt går så långt i sin kritik av rättsideologi att han kallar den för en; ”regelrätt förfalskning av realiteten”. 

142 Av Lundstedt kallade för rättslig attribut eller kvalitéer, se ibid. s.519. 

143 Lundstedt talar om; ”den oss alla överordnade” och ”absolut mäktiga” samhällsviljan, som via; ”sina bud och 

befallningar” antas kunna ge såväl oskriven som skriven lag ”auktoritet” nog att skapa de tidigare nämnda 

rättsliga attribut och kvalitéer, se not 142. 

144 Ibid. s.519, Lundstedt menar att tankegången hör till den; ”rena metafysiken” och således kan inte tankegången 

passa in i ”den naturliga världen” utan hör till en annan värld som; ”icke är bestämd av tid och rum”. 

145 Se ibid. s.519, Lundstedt går så långt att han menar att metafysiska resonemang är att betrakta som övertro och 

borde vara ”bannlyst” från vetenskapen åtminstone i den tid som Lundstedt definierar som ”vår”. 

146 Se Lundstedt, 1944, s.523 Lundstedt menar på att när en position är tryggad så blir individen ”... ensam herre 

över saken...” och att detta ger individen ”all slags riskfria möjligheter ifråga om saken”. 
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hur den skulle brukas etc.147 Andra individer var på grund utav lagarnas utformning tvungna att 

respektera detta maktmonopol över ett ting, annars riskerade dessa att utsättas för lagens 

repressiva åtgärder.148 Det var inte någon högre objektiv rätt som gav en individ maktmonopol 

över ett ting och således var det enligt Lundstedt meningslöst att tala om en äganderätt 

överhuvudtaget.149 

 

Kritiken mot begreppet äganderätt som kommer från Lundstedt kan sammanfattas på så vis att 

ordet rättighet är definierat som en term som existerar oberoende av lagens repressiva 

tvångsåtgärder, trots att det i realiteten bara är just lagens repressiva tvångsåtgärder som kan 

garantera ett maktmonopol över ett ting. 150  Äganderätten kan inte vara utgångspunkt för 

lagen151 , snarare är det lagen som är utgångspunkt för vad som (felaktigt enligt Lundstedt) 

kallas för äganderätt. Utan de repressiva rättsreglerna skulle nämligen ingen makt eller kontroll 

kunna utövas av en individ över ett ting, trots att personen ifråga borde kunna göra det med 

hänvisning till äganderätten.152 

 

Enligt Lundstedt förhåller det sig således tvärt om.153  Lagarna är inte en konsekvens av en 

objektiv äganderätt, det som uppfattas som äganderätt är konsekvensen av rådande lagstiftning 

på området. 154  Därför menade Lundstedt på att det var uteslutet att en individs 

handlingsmöjligheter härrörde ur en rättighet. En individs handlingsmöjligheter härrörde 

snarare ur de handlingsmöjligheter lagen medgav och tvingade resten av samhället att medge.155 

                                                 
147 Se ibid. s.522, Lundstedt uttrycker det som att ägaren av en sak; ”står där utan konkurrenter”, är ”ensam herre” 

över saken samt att individen därmed har ”alla slags riskfria handlingsmöjligheter” över saken ifråga. 

148 Ibid. s.522, straffet ansågs av Lundstedt spela en stor roll för att förmå människor att avstå från att kränka 

någons skyddade position. ”Hithörande straffbuds regelmässiga uppehållande har så påverkat sinnena...” 

149 Lundstedt anser att bruket av termen rättighet är ”motbjudande” om man inte har för avsikt att helt ändra ordets 

innebörd, eller som han själv uttrycker det ”våldföra sig på språket”. Se ibid. s.523. 

150 Se ibid. s.523, Lundstedt menar att ordet rättighet uppkommit och används som en term för något som; ”... skall 

vara primärt och fristående i förhållande till dom rättsliga tvångsreaktionerna.” 

151 Lundstedt menar att tanken att en objektiv rättighet och inte lagen som sådan skänker en individ ”makt” över 

ett ting är att betrakta som ”rena fantasiprodukten”, se ibid. s.524. 

152 Se ibid. s.523. 

153 Se ibid. s.523, Lundstedt menar att ”jurisprudensen” ska ha ställt förhållandet ”rakt på huvudet”. 

154 Lundstedt menar att en individs makt över ett ting: ”... endast och allenast utgöra en samlad konsekvens av de 

ifrågavarande lagreglernas uppehållande och dettas inflytande på människorna.” Se ibid. s.523. 

155  Se ibid. s.523-524, Lundstedt hävdar att det är ”logiskt uteslutet” att lagen möjliggörs av något som är 
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En tryggad position uppstår via lagen156 och består inte av något metafysiskt resonemang157. 

Lundstedt var noga med att påpeka158 att de han beskriver som en position är det samma som 

de möjligheter som rådande rättsregler medger.159 

 

Det som avgjorde om någon rättmätigt hade rätt till ett visst ting eller inte var inte någon 

rättighet, högre objektiv rätt eller dylikt, det var vad Lundstedt kallade för ett rättsfaktum.160 

Ett rättsfaktum var ett agerande eller förhållande som av lagen ansågs ge en individ makt över 

ett ting, exempelvis ett köp av en sak.161 Dessa rättsfaktum betraktas sedan av en domare när 

denne försöker tillämpa de olika lagregler som finns angående en individs tryggade position i 

förhållande till en viss sak eller egendom.162 Det är alltså rättsfaktumen som utgör grunden för 

hur lagen definierar någons tryggade position.163 

 

Slutligen bör det påpekas att det enligt Lundstedt således också var omöjligt för lagen att kränka 

någon äganderätt. Äganderätten fanns som bekant inte, utan det som folk uppfattade som 

äganderätt var ett antal, av staten, skyddade positioner.164 

                                                 
oberoende och står utanför lagen som sådan. Eller som han själv uttrycker det hela: ”... att dessa 

handlingsmöjligheter kunde härlyftas ur något som utgjorde förutsättningen för reaktionsreglernas 

uppehållande.” 

156 Se ibid. s.526. 

157 Se ibid. s.526-527, Lundstedt uttrycker bland annat följande: ”Rättsreglers upprätthållande kan naturligtvis icke 

leda till uppkomsten av en position i egentlig mening för en person till saken.” 

158  Faktum var att han ”förväntade sig” att inte bli beskylld för att själv röra sig med ”metafysiska eller 

verklighetsfrämmande begrepp”. 

159 Se ibid. s.527, Lundstedt menar att: ”Detta är skälet till att jag nu som förut för korthetens skull säger, att 

uppehållandet av dessa rättsregler leder till uppkomsten för A (A är en individ som förvärvar egendom och som 

utgör ett exempel i Lundstedts text på någon som erhåller tryggade positioner vi köp av en egendom, B) av en 

viss mer eller mindre förmånlig eller trygg position till saken.” Min egen parantes. 

160 Ibid. s.530. 

161 Ibid. s.530. 

162 Ibid. s.530. 

163 Ibid. s.530, Lundstedt uttrycker sig på följande vis: ”D.v.s. nämnda faktum tillhör den faktiska grund, som är 

bestämmande för de ifrågavarande lagreglernas tillämplighet i ett visst fall.” 

164 Ett välkänt citat av Lundstedt från 1928 som jag anser illustrerar hans synsätt på ett ganska tydligt sätt lyder 

som följer; ”talet om att en viss lag skulle kunna kränka äganderätten är lika meningslöst som en papegojas 

pladder”, Nergelius i Äganderätten: dess omfattning och begränsningar, 2009, s. 91. 
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2.5 Europakonventionen 

Konventionen tillkom under en tid som kan beskrivas som en moralisk kris för västerlandet. 

Europa var en sargad kontinent som slitits sönder av ett förödande krig samtidigt som principer 

om mänskligt värde och ekonomiska förhållanden ställts på sin spets.165 För att återupprätta 

humanismen som ett ledande ideal skapades två organisationer, parallellt med varandra, den 

ena var Europarådet och den andra föregångaren till vad som idag är den Europeiska Unionen 

(EU).166 

 

Europarådets främsta syfte var att återupprätta tron på demokratin och rättsstaten167 genom en 

konvention som skulle garantera mänskliga fri- och rättigheter.168 Denna konvention skulle ha 

som funktion att lagligen förpliktiga staterna att skydda individuella rättigheter, oberoende av 

medborgarstatus.169  Vidare skulle det finnas en möjlighet att följa upp hur pass väl staterna 

faktiskt efterlevde sina förpliktelser via ett övervakningssystem som innehöll såväl en 

kommission som en domstol.170  Allt för att i tid kunna stoppa eventuella antidemokratiska 

yttringar eller tendenser som på lång sikt skulle kunna hota demokratin och vad som på engelska 

brukar uttryckas som ”The Rule of Law”.171 

 

Vad gäller äganderätten så spelar Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) en 

stor roll, eftersom äganderätten är en av de rättigheter som konventionen godkänner.172 Detta 

innebär att någon form av individuell äganderätt, enligt EKMR är att anse som en mänsklig 

rättighet och således något som medlemsstaterna är skyldiga att garantera. Att äganderätten 

skulle vara att anse som just en mänsklig rättighet var dock något som var ganska kontroversiellt 

när konventionen skapades, vilket också förklarar varför rättigheten kom med först i det första 

                                                 
165 Åhman, 2000, s.118. Vidare torde självklara exempel vara stater som Nazityskland och Sovjetunionen. 

166 Ibid. s.119. 

167 Ibid. s.119-120. 

168 Ibid. s.120. 

169 Ibid. s.120. 

170 Ibid. s.120. 

171 Ibid. s.120. 

172 Se EKMR tilläggsprotokoll 1, artikel 1, stycke 1, ”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för 

sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som 

anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.” 



37 

 

tilläggsprotokollet och inte i konventionens ursprungliga form.173 

 

I vilket fall ansågs äganderätten vara en rättighet som var att anse som nödvändig för ett 

demokratiskt samhälle samtidigt som rättigheten hade spelat en stor roll historiskt.174 Även om 

en del debatt förkommit mellan olika stater175 och politiska inriktningar176 så kunde till slut en 

enighet uppnås om äganderättens status som en mänsklig rättighet erkänd av EKMR.177 

 

EKMR har påverkat svensk rätt på sådant vis att någon form av individuellt ägande är att anse 

som ett värde som måste skyddas.178 På grund utav Europakonventionen har svensk rätt ändrats 

på så vis att regeringsformen gett ett ökat skydd åt individuellt ägande. 179  Tidigare 

regeringsform gav ett sämre skydd än vad EKMR gjorde, vilket visade sig 1982 då Sverige 

fälldes av Europadomstolen för brott mot art. 1 första tilläggsprotokollet EKMR.180 

 

Efter 1995 har även Europadomstolens praxis kommit att påverka svensk rätt och hur denna 

behandlar äganderätten.181 Enligt Art. 1. tp 1. garanteras envar en ”peacful enjoyment of his 

possessions”, men detta begrepp är ganska löst hållet, varför flera olika tolkningar är möjliga. 

Detta är också medvetet. EKMRs skydd ska på intet sätt hindra staters möjligheter att ta in 

                                                 
173 EKMR:s första tilläggsprotokoll antas den 20:e mars i Paris 1952, medan Europakonventionen antas den 4:e 

november 1950 i Rom. 

174 Se Åhman, 2000, s.121. 

175 Ibid. s.128. 

176 Ibid. s.122 och särskilt not 24 

177 Ibid. s.130, men se även lydelsen i artikelns portalparagraf om envar fysisk eller juridisk persons rätt till respekt 

för sin egendom. 

178 Se Nergelius i Äganderätten: dess omfattningar och begränsningar, 2009, s. 85 ”... skyddar numera äganderätten 

i viss mån och ger framför allt ett allmänt skydd mot ingrepp från de allmännas sida i enskildas egendom” 

179 Ibid. s.86. ”Genom ändringen 1994 omfattas numera även rena rådighetsinskränkningar av skyddet i 2:18”. 

Värt att notera är att RF 2:18 efter en lagändring flyttats (och även fått ett till viss del annorlunda innehåll) till 

RF 2:15, se lag (2010:1408). Nergelius citat blir således en aning missvisande om man inte tar detta i beaktande. 

Nuvarande RF 2:18 handlar nämligen om barns rätt till utbildning. 

180 Nergelius menar att det är ”ostridigt” att EKMR då gav ett ”betydligt längre gående, reellt ägandeskydd” än 

vad dåvarande regeringsform gjorde, se ibid. s.86. För domen som sådan, se Sporrong och Lönnroth mot 

Sverige, avgörande från 23:e september 1982, Ser. A Vol. No. 88. 

181 Ibid. s.87, Nergelius menar att Europadomstolens praxis, i egenskap av att vara svensk rätt, resulterat i att 

egendomsskyddet ”stärkts avsevärt”. 
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skatter och avgifter eller reglera användningen av egendom.182 

 

Tanken är snarare att EKMR ska sätta upp ramar eller gränser för hur långtgående ingrepp en 

stat anses få göra i den enskildes äganderätt.183  Europadomstolen överlåter således en viss 

bedömningsmarginal till de enskilda staterna i vissa fall.184 Detta eftersom det kan vara svårt 

för Europadomstolen att värdera förhållandena i en stat på ett precist sätt. 185  Så länge 

Europadomstolen finner att en stat hållit sig inom denna marginal har inte en kränkning av 

äganderätten enligt EKMR skett. Om en stat däremot anses ha passerat marginalens gräns har 

äganderätten kränkts.186 

 

Generellt kan sägas att ”margin of appreciation” är relativt stor187 för de enskilda staterna när 

det kommer till inskränkningar i äganderätten.188  Dock har stora förändringar189  skett under 

såväl 1990- och 2000-talet i hur Europadomstolen valt att tolka äganderätten och hur 

omfattande EKMR:s skydd för den samma är.190  Ett exempel på förändringar som skett på 

området är restitution av egendom i tidigare kommuniststater i Östeuropa.191 

 

Trots detta bör det påpekas att äganderätten som begrepp av tradition varit svag i Sverige.192 

                                                 
182 Ibid. s.88. 

183 Nergelius menar att området av tradition har omfattats av vad som kan kallas för en ”maring of appreciation” 

för konventionens medlemsstater, se ibid. s.88. 

184 Enligt Nergelius; ”ett visst skön, om man så vill”, ibid. s.88. 

185 Ibid. s.88. 

186 Ibid. s.88. 

187  Jämfört mot andra rättighetsområden där Europadomstolen klargjort att marginalen är snäv, t.ex. när det 

kommer till rättigheter som är fundamentala för demokratin, såsom politisk yttrandefrihet och rösträtt samt 

skyddet för privatlivet, där ett tydligt exempel är de fall som gällt kriminalisering av homosexualitet. Se ibid. 

s.88. 

188 Nergelius menar att de enskilda staterna har tillmäts en ”betydande” ”maring of appreciation”, åtminstone när 

det gäller beskattning, expropriering och villkoren för den ekonomiska kompensation som ibland utgår, se ibid. 

s.89. 

189 Nergelius menar att förändringarna är att betrakta som; ”de kanske största” vad gäller praxis under åtminstone 

2000-talet. Se ibid. s.89 

190 Enligt Nergelius har domstolen gått tämligen långt och kan anses ha ”övergett” den ”försiktighetsdoktrin som 

rått tidigare”. Ibid. s.89 

191 Enligt Nergelius: ”... märks generellt en ändrad hållning också i andra äganderättsfrågor.” Se ibid. s.89 

192 Enligt Nergelius spelar arvet från Rättsrealismen en stor roll, se t.ex. ibid. s.93 samt ibid. s.95 och Nergelius 
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Äganderätten har varit en kontroversiell fråga i svenskt rättsliv193 och därför stundtals spelat en 

undanskymd roll.194 Ett exempel kan vara att i utredningen som föranledde de förändringar som 

skedde 2010 då RF 2:18 blev RF 2:15 verkade inte Europadomstolens praxis spela särskilt stor 

roll för de resonemang som framfördes.195 

 

3 Skogen som nationell tillgång 
 

3.1 Inledning 

Av SvL 1§ framgår att skogen är en nationell tillgång och förnyelsebar resurs. Den ska skötas 

på ett sådant vis att en god och uthållig avkastning kan säkerställas, samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras. Dessa mål, produktions respektive miljömålet är de krav staten 

ställer på ägandet och brukandet av skogsmark. Sedan det skogspolitiska beslutet 1992 har 

dessa två mål varit jämställda med varandra.196 

 

SvF, SvL samt eventuella föreskrifter från skogsstyrelsen skulle något förenklat kunna ses som 

bestämmelser av en mer praktisk natur. Dessa bestämmelser syftar snarare till att reglera hur 

tillvägagångssättet för att uppnå målen om en god och uthållig avkastning samt bevarandet utav 

den biologiska mångfalden. 

 

SvL har en lång historia, den första regleringen tillkom år 1903 med syfte att bevara återväxten 

av skog197 och har sedan dess förändrats ett antal gånger. En röd tråd genom SvLs historia har 

                                                 
citat ”Och vem vet, kanske leder en ökad kännedom om dessa juridiska hårdfakta så småningom till en ökad 

acceptans för äganderättens existens och behov av rättsligt skydd även i värdenihilismens hemland.” 

193 Ibid. s.94, Nergelius menar att frågan; ”... varit en av de mer rättspolitiskt kontroversiella frågorna i svenskt 

rättsliv.” 

194 Ibid. s.93 

195  Ibid. s.95 samt ibid. s.92, Nergelius menar att det är ”slående” att utredningens motivering helt förbiser 

Europadomstolens praxis. För utredningen och dess motivering, se Statens offentliga utredningar (SOU) 

2008:125 Del 1 s.443-445. 

196 Se prop. 1992/93:226 s. 26. Skogspolitiken har inte klarat av att ta den hänsyn till miljön som krävts och därför 

införs ett mål om att bevara den biologiska mångfalden jämsides med målet om ett skogsbruk som bevarar en 

god och uthållig avkastning. Se även paragrafens specialmotivering, Ibid. s. 89, som bekräftar att paragrafen 

är formulerad för att ge uttryck åt två jämställda mål. 

197 Se exempelvis Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 46 s.31 där justitierådet Skarin menar att staten; ”Utan 

tvifvel...” har ett stort intresse av att skogsmark brukas; ”... på ett omsorgsfullt och ändamålsenligt sätt...” för 
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varit målet om en god återväxt i det svenska skogsmarkerna för att säkra råvara åt 

skogsindustrin. Detta eftersom skogsindustrin av lagstiftaren ansetts ha en mycket viktig 

samhällsekonomisk funktion. 

 

Miljön har fått en allt större betydelse i SvL senare förändringar. Denna trend kan sägas ha sin 

start i och med de ändringar av SvL som började gälla 1974, där det bland annat stadgades att 

skogsbruket ska ta hänsyn till naturvårdens intressen.198 

 

Som tidigare nämnts innebar ändringarna 1993 att målet om biologiska mångfalden jämställs 

med målet om en god och uthållig avkastning. Ändringar som genomfördes 2014 ökade 

skogsägarens möjligheter att välja alternativa hyggesmetoder som kan gynna den biologiska 

mångfalden, även om det sker på bekostnad av skogsproduktionen.199 

 

I detta kapitel har jag för avsikt att först ge en sammanfattning av produktions- respektive 

miljömålets historiska bakgrund samt motivering bakom målen och dess efterföljande 

bestämmelser. 

 

Fokus kommer att ligga på 1970-talet och framåt, dels eftersom miljön innan dess spelade en 

mer marginell roll200 och dels eftersom SvL har en mer än 110-årig historia varför jag anser att 

någon form av avgränsning behövs. Avgränsningen görs framförallt med hänvisning till 

uppsatsens syfte som i min mening utreds på bäst sätt med sentida samt nutida källor. 

 

Därefter går jag igenom hur de bägge målen kan komma till uttryck rent praktiskt i lagtext, 

förordning och föreskrifter. Tanken är inte att ge en uttömmande genomgång av SvLs alla 

regleringar och dess innebörd för den enskilde skogsbrukaren i detalj. Utan snarare att ge några 

                                                 
att; ”...markens afkastningsförmåga tillgodosgöres samt för framtiden bibehållas och, såvidt möjligt, ökas.” 

198 Se prop. 1974:166 s. 1. Se vidare ibid. s.14 angående de ändringar av SvLs 1§ för ett tydligt exempel på hur 

lagen rör sig i en riktning som innebär ett större hänsynstagande gentemot miljön. 

199 Se prop. 2013/14:141 s. 134. Regeringen menar att det är viktigt att inte i onödan försvåra alternativ till det 

traditionella trakthyggesbruket. Därför införs en möjlighet för skogsstyrelsen att göra dispensprövningar i det 

fall en alternativ brukningsmetod kan gynna den biologiska mångfalden, men inte lever upp till kraven på en 

god och uthållig avkastning. 

200  I den äldre SvL omnämndes exempelvis inte miljön överhuvudtaget i målparagrafen, till skillnad från 

bestämmelser av ekonomisk art. Se exempelvis 1§ SvL (1948:237) 
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exempel på ett antal regleringar som påverkar en skogsägare i hur denne skall bruka sin 

skogsfastighet. 

 

Kortfattat skulle det kunna uttryckas som så att jag har för avsikt att med stöd av 

lagbestämmelser ge några exempel på när den enskildes äganderätt över en skogsfastighet 

påverkas av statliga regleringar. Av den anledningen kommer andra delen av kapitlet vara 

fokuserat på lagtext och hur ett antal paragrafer är tänkta att fungera i praktiken. 

 

3.2 Produktionsmålet 

Tanken att en skogsägare ska bruka sin mark på ett visst vis för att garantera 

samhällsekonomiska intressen är den historiska kärnan i SvL. Från och med den första SvLs 

tillkomst i början av 1900-talet har fokus varit på hur skogsbruket kan tryggas även i framtiden. 

Mycket av regleringarna har fokuserat på återplantering av skog, när och hur skog ska avverkas 

etc. Den samhällsekonomiska aspekten har haft en stor betydelse för hur lagstiftaren motiverat 

produktionsmålets existens och de regleringar av mer praktisk natur som tillkommit genom 

åren.201 

 

Ett av de starkaste motiven bakom produktionsmålet har varit att skogen ansetts ha en mycket 

viktig roll för samhället rent generellt och samhällsekonomin mer specifikt. Skogen har länge 

ansetts vara en slags grundindustri som skapar arbetstillfällen och välstånd över hela landet.202 

Särskilt viktig anses skogsindustrin ha varit för de så kallade ”skogslänen”203, det vill säga hela 

Norrland, Dalarna och Värmland. 

 

3.2.1 1900-talets början 

Redan i det första förarbetet till SvL uppmärksammas den inneboende konflikten mellan å ena 

sidan den enskilde skogsägarens intressen i hur en skogsfastighet ska skötas och brukas och å 

andra sidan statens syn på det samma.204  För en skogsägare finns inget större ekonomiskt 

intresse i att efter en avverkning anlägga ny skog, då fastighetsägaren mest troligt aldrig 

                                                 
201 Se prop. 1992/93:226 s. 30, där det uttrycks så att skogspolitiken har varit ”starkt produktionsinriktad”. Vilket 

resulterat i ett ”storskaligt” och ”enhetligt skogsbruk”. 

202 SOU 2005:39 s.35 men se även prop. 1992/93:226 s. 33 

203 Se bland annat prop. 1978/79:110 S. 17 och prop. 1992/93:226 s. 34 

204 Se prop. 1903:46 s.32 
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kommer få njuta frukterna av sitt arbete med tanke på den långa tid205 det tar för en skog att 

växa upp på nytt.206 För staten däremot gällde det motsatta, ett allmänt intresse av att säkerställa 

avkastning från skogen även i framtiden ansågs finnas.207 

 

Lagen infördes eftersom det enligt staten förhöll sig på så vis att skogen sköttes på ett kortsiktigt 

och ohållbart sätt. Detta var ett problem som enligt lagstiftaren ansågs vara tämligen 

omfattande.208 

 

För att sköta översynen av skogen och den skötsel som lagen (då kallad för Lag angående 

vården af enskildes skogar) föreskrev instiftades en skogsvårdsstyrelse i varje län.209  Dessa 

finns kvar idag, under namnet skogsstyrelse. Deras verksamhetsområde var ungefär det samma 

som idag, exempelvis meddela beslut om avverkning, föreskriva olika åtgärder som borde 

vidtas vid vanskötsel av skogen eller ge förslag till vilka åtgärder som kan tänkas vara rimliga 

för att återställa marken i skogbärande skick.210 

 

3.2.2 1970-talet 

Under 1970-talet utgjorde skogen 20-25% av svensk exportinkomster211 samt sysselsatte direkt 

                                                 
205 Se ibid. s.31 ”Till följd af den långa utvecklingstiden för våra skogsträd, hvilken, såvida fullmogen skörd skall 

erhållas, knappast torde kunna beräknas till mindre än ett sekel, följer afkastningen af sådd och af verkställda 

förbättringar å marken i allmänhet så sent, att hoppet om dylik afkastning för den, som verkställt sådden eller 

förbättringarna, knappast har något ekonomiskt värde.” 

206 Se ibid s.32, se t.ex. följande citat: ”Den kostnad i arbete eller kapital, som nedlägges på skogssådd och på 

förbättringar å skogsmark i afsikt att åstadkomma framtida skogstillgång är därför, ekonomiskt sedt, faktiskt 

för jordägaren i det närmste borta och värdelös; och han har därför själf ganska ringa ekonomiskt intresse af 

dylika åtgärder.” 

207 Se ibid. s.32, och särskilt följande citat: ”Staten kan och bör ej likgiltigt åse, att skogsmarken kalhugges utan 

att skogens återväxt betryggas; och staten har både rätt och plikt att härutinnan häfda, hvad det allmänna bästa 

kräfver; likasom den enskilde torde vara skyldig att underkasta sig, hvad staten i det allmännas intresse kan 

finna nödigt att härutinnan åtgöra. 

208 Se ibid. s.32 ”Tyvärr lär det ej kunna bestridas, att på de allra flesta trakter i landet de enskildes skogsmark 

skötes på ett sätt, som gör statens ingripande i hög grad behöfligt; och i hvarje ändamålsenlig åtgärd till 

åstadkommande af förbättring härutinnan måste därför vara välkommen.” 

209 Ibid. s.32 

210 Se ibid. s.32-33. 

211 Prop. 1978/79:110 s.10 
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eller indirekt ca 300 000 människor 212 . Dock hade skogsnäringens betydelse i 

sysselsättningshänseende minskat till följd av omfattande rationaliseringar inom 

skogsbruket. 213  Detta till trots ansågs skogsnäringen fortfarande utgöra en viktig 

sysselsättningsfaktor, särskilt i ”skogslänen” och på en del andra håll i landet.214 

 

Skogsbruket ansågs bland annat ha en sådan betydelse att virkesproduktion skulle ha prioritet 

över andra intressen när det kom till markutnyttjande i skogen.215 Skogsbruket skulle vara en 

viktig faktor för att nå diverse samhällsekonomiska mål och skulle samarbeta med övriga 

samhällssektorer för att uppnå detta.216 Den individuella skogsägarens ekonomiska intressen 

var däremot något som inte tillmättes särskilt stor betydelse.217 

 

3.2.3 1990-talet 

Vid den omarbetning som gjordes av SvL under början av 1990-talet ansågs skogen, precis som 

tidigare, fylla en viktig samhällsekonomisk funktion.218 Faktum är att skogsnäringen ansågs 

vara Sveriges viktigaste exportindustri219 och för många orter grunden för sysselsättning och 

försörjning och därmed en viktig bidragande faktor till underlaget för nödvändig 

                                                 
212 Ibid. s. 10 

213 Ibid. s. 10 

214 Ibid. s. 10 

215  Ibid. s. 12, utredningen till propositionen uttrycker följande: ”Utredningen anser att principen vid 

ianspråktagande av skogsmark för andra ändamål än skogsbruk bör vara att i första hand sådan mark väljs som 

från skogsbrukssynpunkt är sämst.” Statsministern delar vidare utredningens åsikt i frågan, se ibid. s. 14-15. 

216 Ibid. s. 12, ”Näringen måste alltså bidra till att b.la. målen om full sysselsättning, ekonomisk tillväxt, regional 

balans, balans i utrikesbetalningarna och om god natur- och miljövård uppfylls.” Det framgår vidare att de 

flesta remissinstanser delat utredningens uppfattning i frågan, se ibid. S. 13, ”… utgångspunkten för 

skogspolitiken måste vara att skogsnäringen ska arbeta i överensstämmelse med de samhällsekonomiska målen 

och i samspel med övriga samhällssektorer”. Statsministern uttrycker det som att det är ”självklarhet” att 

skogsnäringen ska vara bidragande till att uppfylla de samhällsekonomiska målen i samarbete med andra 

samhällssektorer, se ibid. s. 14. 

217 Ibid. s. 13, även om en mindre andel av remissinstanserna verkar haft en annan uppfattning så var ”flera” av 

remissinstanserna positivt inställda till att; ”… att de privatekonomiska intressena inte betonas lika starkt i 

utredningens förslag som i nu gällande mål för skogspolitiken.” 

218 Statsminister Bildt vill ”betona” skogsbrukets ”stora betydelse för landets ekonomi och vårt välstånd”, se prop. 

1992/93:226 s. 33. 

219 Ibid. s. 33, som ett exempel menar statsministern att skogsnäringens nettoexportvärde är ”Mer än dubbelt så 

stort som verkstads- och bilindustrin tillsammans.” 
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samhällsservice. 220  Vidare så gjordes bedömningen att skogsindustrin skulle komma att 

fortsätta spela en viktig roll för samhällsekonomin, särskilt i landsbygdsområden.221 

 

Skogen ansågs vara en resurs som var betydande, inte bara för den enskilda skogsägaren, utan 

för hela samhället.222 Därmed skulle nyttjande av skogen präglas av ett mångbruk innefattande 

flertalet intressen, bland annat produktion av förnyelsebar råvara, bas för sysselsättning samt 

som en ekonomisk grund för rennäringen. Men även intressen som friluftsliv, jakt och fiske 

samt livsmiljö för växter och djur var faktorer som skulle beaktas vid skogens brukande.223 

Ambitionen var att huvuddelen av skogsmarken skulle brukas aktivt med ett fokus mot 

virkesproduktion, i det fall andra allmänna intressen inte ansågs väga tyngre. 224 

 

Förändringarna som infördes under början av 1990-talet medförde också en tydlig tanke om en 

minskad aktiv statlig roll i skogsbruket. Under tidigare skogsvårdslagstiftning fanns flertalet 

möjligheter till olika typer av statliga stöd och subventioner för skogsbruket.225 Detta statliga 

stöd var tänkt att kraftigt dras ned och i princip bara tillåtas för situationer där det var särskilt 

påkallat.226 

 

Förändringarna till ett minskat statligt stöd inom skogsbruket motiverades med den generella 

omläggningen av näringspolitiken som beslutats av riksdag och regering.227  Tanken var att 

                                                 
220 Ibid. s.34 

221  Ibid. s. 35, bland annat menar statsministern att skogsindustrin kommer att vara ”nödvändig” för att 

kunna ”upprätthålla en levande landsbygd”. 

222 Prop. 1992/93:226 s.47 

223 Ibid. s.47 

224  Ibid. s.48, ”Skogsmarkens virkesproducerande förmåga bör utnyttjas väl på all skogsmark där inte andra 

intressen, t.ex. naturvårdsintresset, väger tyngre. Det är vidare angeläget att det finns tillgång till en viss mängd 

gammal skog som livsmiljö för växter och djur.” 

225Se prop. 1992/93:226 s.78, mellan 1992-1993 kunde exempelvis olika statliga stöd sökas för; ”regionalpolitiska-

försöksverksamheter”, ”skogsvårdsåtgärder i Norrlands inland”, ”ädellövskogsbruk”, ”natur- och 

kulturvårdsåtgärder” samt slutligen ”bidrag vid storm- och insektsskador”. 

226  Ibid. s.78, principen som statsminister Bildt menar ska vara ledande för skogsbruket är att det ska 

vara ”självfinansierat”. De krav som ställs på skogsägaren ska tillgodoses utan statligt stöd (i regel). Bara i det 

fall där samhället hade för avsikt att ”få till stånd” en ”skogsvård” som gick längre och var mer krävande av 

den enskilde skogsägaren än vad som kunde anses som ”skäligt” skulle statligt stöd kunna ges. 

227 Se prop. 1992/93:226 s.78. 
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näringsidkaren skulle vara ”kostnadsansvarig”228 för sin verksamhet. I detta utbyte mot en ökad 

frihet från staten (t.ex. genom sänkta avgifter och skatter) fick företagen klara sig med minskat 

eller helt uteblivet statligt stöd. En förändring som skedde i riktning med denna linje för 

skogsbruket var avskaffandet av skogsvårdsavgiften i samband med begränsningarna av de 

statliga stöden229 

 

Ett antal områden ansågs dock vara så pass viktiga av olika skäl att dessa fortfarande ansågs 

kunna behöva statligt stöd, trots omläggningen av näringslivet och principerna 

om ”självkostnad” och ”självfinansiering”230. Dels ville makthavarna behålla möjligheterna att 

ge statligt stöd för bruk av ädellövskogar, detta med motiveringen att ädellövskogsbruket 

behövde statligt stöd för att kunna fortsätta existera och därmed kunna bevara de ädellövskogar 

som fanns i landet.231 Dels ville regeringen också i fortsättningen ha en möjlighet att tillåta 

statligt stöd för vad som kallades ”natur- och kulturvårdsåtgärder i skogsbruket.232 Vidare var 

tanken att hålla möjligheten öppen att även fortsättningsvis ge statliga bidrag till den 

försöksverksamhet med kalkning av skogsmarker som pågick, främst i Syd- och Västsverige.233 

 

3.2.4 Den enskilde skogsbrukarens äganderätt 

Vad gäller den enskilde skogsägaren och dennes kontroll över sin egendom var regeringen av 

ungefär samma åsikt som under 1979 års skogspolitiska beslut. Skogsnäringen var att anse som 

en viktig samhällsinstitution och skulle således också bidra till att uppfylla politiska mål i största 

allmänhet.234 Det ska dock påpekas att även om lagen utformats för att gynna samhället i stort, 

                                                 
228 Ibid. s.78 

229 Ibid. s.78 

230 Se prop. 1992/93:226 s.38, där det bland annat framgår att: ”Skogsbruket skall i princip vara självfinansierat.” 

231 Se prop. 1992/93:226 s.79, statsministern menar att de statliga bidragen i sig ansågs vara ”... en viktig del i det 

beslut som fattades om bevarandet av ädellövskogarna.” Därför skulle subventionerna snarare ses som ett 

komplement till lagstiftningen om just ädellövskogarna och dess bevarande för framtiden. 

232 Se ibid. s.79, åtgärderna var ”aktiva åtgärder” som därför vara viktiga bidrag i landskapsvården. 

233 Ibid. s.79, försöksverksamheten med kalk skedde på nationell nivå med syfte att samla in erfarenheter om 

skogsmarkskalkning som åtgärd mot miljöföroreningar. Tanken var att en skogsägare som berördes av 

kalkningsverksamheten skulle stå för 20 % av kostnaderna själv, restens kulle staten stå för. 

234 Se prop. 1992/93:226 s.25, där det bland annat uttrycks att skogspolitiken ”givetvis inte kan leva sitt eget liv” 

utan, rent utav ”måste passa in i den övergripande politiken”. Tanken var att skogsbruket skulle bidra till att 

uppfylla politiska mål som exempelvis sysselsättnings-, regional- och miljöpolitik. Samt gynna ett ”positivt 

näringslivsklimat”.   
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snarare än den enskilde skogsbrukaren, var det en ambition från statsministerns sida var att 

uppnå dessa samhällsekonomiska effekter genom regelförenklingar och ett minskat direkt 

statligt inflytande.235 

 

Ytterligare en indikation på att SvL i första hand tenderar att se skogen som något som tillhör 

samhället i stort snarare än som privat egendom är frågan om ersättning till följd av de 

rådighetskränkningar som lagen innehåller. I regel kan ingen ersättning från det allmänna 

utgå236 , ett undantag återfinns dock när det kommer till fjällnära skog. Skulle avverkning i 

fjällnära skogsområden anses vara oförenligt med natur- eller kulturmiljövårdens intressen kan 

avverkningen i fråga vägras. 237  I ett sådant fall kan ersättning utgå om ”pågående 

markanvändning avsevärt försvåras”.238 

 

3.3 Miljömålet 

Som tidigare nämnts startade en trend i lagstiftningen under 1970-talet som gick mot ett ökat 

miljöhänsynstagande. Ett antal ändringar gjordes dels 1974, bland annat införandet av en regel 

med fokus på ett allmänt hänsynstagande av miljön239  dels genom det större skogspolitiska 

beslutet som togs 1979.240 Men det var först i och med de skogspolitiska beslutet 1993 som 

                                                 
235 Se ibid. s.26, där det framgår att de politiska mål (vilka nämnts i 207) som skogsbruket var tänkt att bidra till 

också till stor del skulle uppfyllas genom; ”avreglering”, ”ökad konkurrens” och ”avveckling av selektiva 

subventioner”. Se även prop. 2007/08:108 s. 25 där regeringen mer eller mindre bekräftar tankegången från 

1993. Att de genom regelförenklingar vill öka skogsägarens frihet i brukandet av sina skogsmarker. Samtidigt 

som det tydlig understryks att skogsägarna och samhället har ett delat ansvar för att uppfylla miljö- respektive 

produktionsmålet. Tanken är att ”marknadskrafterna” genom dessa avregleringar ”effektivt” ska bestämma hur 

skogsproduktionen ska se ut och vad den ska omfatta. 

236 Se Sjödin, markåtkomst och ersättning, 2011 s.214, där Sjödin menar på att det är en ”grundprincip” i SvL att 

skogsägaren inte är berättigad till någon ersättning. Exempelvis kan ingen ersättning utgå i de fall pågående 

markanvändning försvåras till följd av föreskrifter som meddelas av skogsstyrelsen. Detta med hänsyn till 

natur- och kulturmiljövården. Däremot får föreskrifterna inte vara så djupgående att ”pågående 

markanvändning avsevärt försvåras”. Jämför även med SvL1979:429 30§. 

237 Se SvL 1979:429 18§. 

238 Se SvL 1979:429 19 § som i sin tur hänvisar till ersättningsbestämmelserna i 31 kap. miljöbalken. 

239  Den allmänna hänsynsregeln som infördes i SvLs 1§ löd som följer: ”Hänsyn skall tagas till naturvårdens 

intressen.” Se t.ex. prop. 1974:166 s.14. 

240 Exempelvis menar statsminister Bildt att de lagändringar som genomfördes 1979 ” i princip” bekräftade de 

ändringar som infördes 1974, prop. 1992/93 s.27. 
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miljömålet jämställdes med produktionsmålet.241 

 

3.3.1 Miljömålets införande 

I och med de ändringar av SvL som trädde i kraft under 1990-talets början blev det tydligt att 

bruket av skogen inte bara hade en samhällsekonomisk roll att fylla, det stod vidare klart att 

skogsbruket i denna samhällsekonomiska roll även skulle ta särskild miljöhänsyn.242 Det bör 

påpekas att den hänsyn som ska tas gentemot miljön är av både social och vetenskaplig karaktär. 

Såväl den biologiska mångfalden som friluftslivet, men även kulturlandskapet, är intressen som 

skogsbruket ska ta hänsyn till.243 

 

Ett av motivet bakom att miljömålet skulle anses vara jämställt med produktionsmålet var att 

skogspolitiken ansågs brista i sin miljöhänsyn. 244  Sverige hade vidare ingått ett antal 

internationella förpliktelser.245  Samtidigt som ökade kunskaper om miljön och ekosystem246 

                                                 
241 Prop. 1992/93:226 s. 31. Tanken är att skogsbruket ska präglas av en ”grundsyn” som innebär att variationen 

mellan och inom olika arter samt mellan olika ekosystem utgör den viktigaste källan för ett 

ekosystems ”anpassningsbarhet” och ”motståndskraft”. Statsministern menar dock att miljömålet är 

ett ”självändamål för skogsbruket” detta eftersom det inte skulle vara möjligt att bedriva ett ”bärkraftigt och 

långsiktigt” skogsbruk om de naturgivna förutsättningarna skulle negligeras eller ignoreras. 

242  Prop. 1992/93:226 s. 40 statsministern menar att skogsbruket ”måste” bedrivas på ett sådant sätt att den 

biologiska mångfalden bevaras. Samt att djur och växtarter som naturligt förekommer i landet erhålls 

möjligheter att fortsätta göra så under naturliga omständigheter och i livskraftiga bestånd. 

243  Ibid. s.89-90. Men se även ibid. s.30 där meningen är att ”slå vakt” om ”det svenska kulturlandskapet”, 

skogens ”kulturmiljövärden”, dess ”estetiska” och ”sociala” värden. Skogen ska också innehålla ”tillräckliga 

arealer” som är lämpliga för ”rekreation och friluftsliv”. 

244 Jag har berört frågan i förbifarten, se not 10. Men något djupare kan det uttryckas så att kommittén var av 

åsikten att skogspolitiken misslyckats med att ta erforderlig miljöhänsyn. Den främsta kritiken låg i att SvL 

tidigare varit utformad på ett sådant vis att lagen, enligt kommittén, ”motarbetat sina syften” genom att 

begränsa användningen av andra bruksmetoder än trakthyggesbruk samt till viss del begränsat brukandet av 

naturlig föryngring. Se prop. 1992/93:226 s. 22. Statsminister Bildt delar i stort kommitténs uppfattning i frågan 

och betonar för sin del vikten av ”ny kunskap” och ”ändrade insikter” om naturens samspel som en anledning 

till stärka miljövårdens roll inom skogsbruket, se ibid. s. 26. 

245 Se prop. 1992/93:226 s. 30, Sverige är ”berett” att i enlighet med sina ”internationella åtaganden” främja ett 

skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden. Vidare så talas det om Sveriges ”globala ansvar för miljön” 

och vikten av att ”bidra” till en hållbar utveckling” inom skogsbruket ”internationellt sett”. Ledorden för detta 

skogsbruk ska vara ”hållbar utveckling” och ”bevarande”. På lång sikt är tanken att skogens ”naturgivna 

produktionsförmåga” och dess ”ekosystem” ska kunna bevaras. 

246 Se prop. 1992/93:226 s. 30, de ökade miljökraven har enligt statsministern sin grund i den ”omfattande” nya 
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bidragit till en inställning där ett större utrymme för miljöhänsyn återfanns jämfört mot tidigare 

lagstiftning. 

 

En tanke var att miljöintressena skulle gynnas av de avregleringar som lagändringarna innebar. 

Genom att den enskilde skogsbrukaren skulle få ett enklare regelverk att förhålla sig till 

samtidigt som valfriheten för skogens skötsel ökade. Det enklare regelverket skulle även gynna 

naturvården på grund utav en större variation i skogsbruket.247 

 

Vidare fanns också skäl och motiv som var av mer juridisk natur. Under slutet 1980-talet och 

början av 1990-talet hade ett antal lagar med ett tydligt miljö- och hållbarhetsfokus stiftats.248 

Även SvL behövde således ändras och anpassas till dessa mer allmänna miljöpolitiska beslut. 

Tanken var att genomföra en harmonisering av SvL med andra lagar inom miljöområdet.249 

 

3.3.2 Miljömålets utveckling 

I och med det skogspolitiska beslutet år 2008 bekräftades miljömålets status som jämställt med 

produktionsmålet.250 Vidare lades en formuleringen om att skogen är en ”förnyelsebar resurs” 

till SvLs portalparagraf i och med beslutet.251 Skälet till detta var att synen på skogen ändrats 

sedan miljömålets införande 1994. Numera ansågs skogen kunna spela en stor roll i 

klimatfrågan.252  Vidare bör det påpekas att lagändringen inte hade till syfte att förändra de 

                                                 
kunskap som framkommit på miljöområdet. 

247 Se prop. 1992/93:226 s.31, statsminister Bildt menar att avregleringarna och regelförenklingarna ska leda till 

ökad ”mångfald”(inom skogsbruket) och ett mer ”mångfacetterat” skogsbruk vilket ska gynna ”naturvården”. 

248  Se exempelvis prop. 1992/93:226 s.27, där naturresurslagen samt de övergripande miljöpolitiska mål som 

fastslagits 1988 samt 1991. Naturresurslagen ska leda till en ”långsiktigt god hushållning med naturresurserna” 

samtidigt som det miljöpolitiska beslutet 1991 stadgar att naturresurserna ska brukas på ett ”långsiktigt och 

hållbart sätt. Vidare fastslog beslutet att intentionerna med naturresurslagen bör vara att ”slå vakt” biologiska 

mångfalden. 

249  Se ibid. s. 28, skogsbrukets sektorsansvar för miljön hade fastslagits redan 1988. Kortfattat innebar 

skogsbrukets sektorsansvar för miljön att; förnybara resurser ska brukas ”inom ramen för ekosystemets 

produktionsförmåga”, att den biologiska mångfalden och genetiska mångfalden ska ”säkerställas” samt att 

växt- och djurarter ska ges möjligheter att fortleva under ”naturliga betingelser” och ”livskraftiga bestånd”. 

250 Se prop. 2007/08:108 s.33 

251 Ibid. s.33 

252 Se ibid. s.33 och särskilt följande citat: ”Sedan den nuvarande lydelsen av portalparagrafen infördes 1994 har 

synen på skogens roll, som ett verktyg i arbetet mot klimatförändringar, förändrats.” 
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bägge målens inbördes relation, utan enbart att förtydliga skogens roll som ett verktyg i arbetet 

för en hållbar utveckling.253 

 

Däremot vände sig regeringen emot de förslag som somliga254 remissinstanser ställts sig bakom 

som innebar ytterligare ett tillägg i portalparagrafens utformning. Nämligen den om att skogen 

skulle bidra till ”medborgarnas välfärd”.255 Tanken med detta var att på ett än tydligare sätt 

understryka skogens betydelse i socialt och kulturellt avseende.256 Regeringen avfärdade dock 

förslaget med motiveringen att begreppet ”välfärd” var för diffust257, samtidigt som regeringen 

var av åsikten att paragrafens formulering redan tydligt visade på skogens roll i sociala och 

kulturell aspekt.258 

 

3.3.3 Miljömålet i doktrinen 

Trots att lagen numera ska gynna miljöintressen i lika stor utsträckning som 

produktionsintressen har en del kritik mot SvL förekommit.259 Kritiken går i stort ut på att SvL 

är allt för svag för att i praktiken på allvar gynna miljöintressen i lika stor utsträckning som 

produktionsintressen.260 

                                                 
253  Se ibid. s.33 och då särskilt två citat; ”Den föreslagna utvecklingen av portalparagrafen innebär inte att 

grunderna för skogspolitiken med två jämställda mål rubbas.” Samt ”Genom att lyfta fram skogsresursens 

förnybarhet poängteras skogens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.”   

254 Enligt prop. 2007/08:108 var det till och med ”Flera” av remissinstanserna som stod bakom tanken, se s.33. Se 

dock följande citat från samma sida som kan indikera motsatsen; ”Begreppet ”välfärd” anses dock av många 

remissinstanser vara ett otydligt begrepp som kan ge utrymme för många olika tolkningar.” 

255 Ibid. s.33. 

256 Ibid. s.33. 

257  Se ibid. s.33, regeringen håller med de remissinstanser som varit kritiska till formuleringens eventuella 

införande och hävdar följande; ”Som flera remissinstanser framhållit är begreppet ”välfärd” alltför oprecist och 

det kan därför ges många olika tolkningar.” 

258 Se ibid. s.33-34; ”Enligt vår bedömning har skogens viktiga sociala och kulturella värde beaktats inom ramen 

för den formulering som i dag finns i paragrafens sista mening, det vill säga att det vid skötseln av skog ska tas 

hänsyn till andra allmänna intressen.” 

259 Exempelvis se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s.476 som menar på att målregeln som 

återfinns i 1§ SvL ”inte är tillräcklig” för att i ”praktiken” kunna skydda den biologiska mångfalden. 

260 Se Bengtsson, Speciell Fastighetsrätt: Miljöbalken, 2010, s.215. Bengtsson menar på att skogsbruk som drivs 

från ”ekonomiskt rationella synpunkter” kan komma att utgöra ett ”allvarligt hinder” mot viktiga naturvärden 

som ”ett öppet kulturlandskap” och ”biologisk mångfald”. Detta eftersom öppen mark då riskerar att planteras 

med skog samtidigt som omfattande kalavverkningar kan medföra markskador och som dessutom minskar 
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Detta eftersom lagen sedan miljömålet infördes samtidigt genomgått ett antal regelförenklingar 

och avregleringar vilket lett till ett ökat självbestämmande för skogsägaren till priset av ett 

minskat myndighetsinflytande.261 Det minskade direkta myndighetsinflytandet i kombination 

med en föreställning om att de flesta skogsägare vill bruka sin egendom efter mer ekonomiska 

principer leder till att miljöintressen kan ställs åt sidan.262 

 

Exempelvis har kritik riktats mot att lagen i dess nuvarande form inte gynnar en naturlig tillväxt 

av så kallad naturskog. På grund utav hur 5§ skogsvårdslag är utformad påverkas skogsmiljön 

på två märkbara sätt. Dels skyddar lagen skogsområden från att helt avskogas och dels kan 

regleringen leda till att äldre skog ersätts med nyare.263 

 

Vidare har kritik riktats mot de möjligheter som finns att inskränka det moderna skogsbruket 

till förmån för naturvårdshänsyn.264 Skogsstyrelsen eller regeringen kan via föreskrifter erlägga 

en skogsägare att lämna speciella hänsynsytor och hänsynsobjekt265 dessa föreskrifter får dock 

                                                 
skogens värde ur ett friluftsperspektiv. 

261  Ibid. s.216, Bengtsson menar att avregleringarna och regelförenklingarna skedde ”närmast för att främja 

äganderätten” samtidigt som lagstiftaren; ”... litade alltså i stort sett på skogsägarens goda vilja...” även om en 

viss myndighetskontroll utövas, främst av skogsstyrelsen i länet. Exempelvis behövs ”i princip skogsstyrelsens 

tillstånd” för avverkning av fjällnära skog och ädellövskog. 

262 Se ibid. s.216, där Bengtsson skriver följande; ”Tydligen anses lagen fungera på ett godtagbart sätt”. Detta 

eftersom Bengtsson menar på att det ”rimligen” måste uppstå konflikter mellan kravet på ett rationellt 

skogsbruk (d.v.s. produktionsmålet) och miljöhänsyn (d.v.s. miljömålet). Bengtsson hävdar dock att ett ökat 

miljöintresse går att ”konstatera” hos vissa större skogsägare ”på senare år”. Se även Michanek och Zetterberg 

s. 479 som kritiserar att lagen saknar styrmedel för att; ”tvinga fram eller främja” andra avverkningsformer 

som är att anse som mer ”naturvänliga”.  Samt ibid. s.481 där författarna menar på att SvL ”har en mycket låg 

ambition vad gäller krav naturhänsyn” samtidigt som det verkar vara en utmaning att ”efterleva och 

genomdriva ens dessa krav”. 

263 Se Michanek och Zetterberg, 2012, s. 478. ”Därmed motverkas att värdefulla biotoper i gamla naturskogar 

bildas successivt och naturligt” 

264 Se Michanek och Zetterberg, 2012, s. 481 där författarna menar att ”att varje föreskrift” enbart i ”liten mån” 

kan leda till begränsningar för ett modernt skogsbruk. 

265 Se SvL 30 § samt Michanek och Zetterberg, 2012, s. 481, hänsynsytor och hänsynsobjekt kan vara sådant 

som ”små värdefulla lokaler för fauna och flora, myrar, hällmarker, bäckraviner, sumpskog, ädla lövträd och 

torrträd” 
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inte ”avsevärt försvåra pågående markanvändning”266. 

 

3.4 Regleringar och bestämmelser för målens uppfyllnad 

Rent praktiskt får miljö- och produktionsmålet genomslag genom reglerna om hur skogsmark 

ska brukas av dess ägare. Regelverket är tämligen omfattande och behandlar exempelvis sådant 

som när ny skog ska anläggas267, hur ny skog ska anläggas268 och vilket typ av trädslag som får 

och inte får planteras269.   

 

Vidare återfinns i SvF ytterligare regleringar och specifikationer till de regler som stadgas i SvL. 

Ett exempel är att skogsstyrelsen är den myndighet som utsetts av regeringen att definiera hur 

avverkning ska ske för att vara förenlig med 10 § i SvL.270  Ett annat är att förordningen 

möjliggör för skogsstyrelsen att via föreskrifter reglera vilka trädslag som får planteras inom 

ett område.271  SvF kan alltså i sin tur kompletteras vidare av skogsstyrelsens föreskrifter. 

Exempelvis när det gäller de krav som finns på att anlägga ny skog på skogsmark enligt 5§ 

SvL.272 

 

Som tidigare nämnts är lagen disponerad på sådant vis att första paragrafen i SvL utgörs av ett 

så kallat målstadgande för att efterföljas av regleringar av en mer praktiskt och konkret natur. 

För att tydliggöra detta är min tanke att ge några exempel på lagrum som mer i detalj reglerar 

och påverkar hur en skogsfastighet ska skötas och brukas. 

                                                 
266 Se SvL 30 § 3st 

267 Se 5§ SvL, bland annat ska ny skog anläggas om; markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller 

på grund utav skada på skogen inte tas tillvara på ett godtagbart sätt, marken ligger outnyttjad eller skogens 

tillstånd är uppenbart otillfredsställande. 

268 Se 6 § SvL, skogsägaren måste vidta de föryngringsåtgärder som krävs för att uppnå återväxten av en skog som 

är ”tillfredsställande” när det kommer till ”täthet” och ”beskaffenhet” i övrigt. 6 a § SvL förbjuder 

hyggesplöjning som markberedningsmetod.   

269 
6 b § SvL, förbjuder i regel användning av främmande trädarter i fjällnära skogar, även om regeringen har en 

möjlighet att bevilja undantag. 7 § SvL, ger regeringen (eller en av regeringen utsedd myndighet) möjlighet att 

förbjuda användandet av eller ställa upp villkor för hur en viss typ av trädslag får brukas vid anläggning av ny 

skog givet att det är påkallat ur ”skogsvårdssynpunkt”.   

270 
SvF 11§ p2. 

271 
SvF 8§ 1st p1. 

272 
Prop. 1992/93 s. 52, tanken var att ge SvL 5§ ”ett mera precist” innehåll i såväl SvF som i skogsstyrelsens 

föreskrifter. 
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3.4.1 5§ skogsvårdslagen (anläggning av skog) 

För att illustrera detta förhållande kan 5§ SvL tjäna som studieobjekt, paragrafen är den första 

inom de kapitel eller avdelning av lagen som brukar kallas för ”anläggning av skog på 

skogsmark” och är uppdelad i fem stycken. Dessa fem stycken återkopplar såväl till miljö- som 

produktionsmålet varför paragrafen är ett bra exempel för att visa skillnaden mellan de 

målstadgande som återfinns i 1§ och de resterande paragraferna i lagen. Samtidigt som 

paragrafen är nära sammanlänkad med SvF och således ges ett mera precist innehåll via nämnda 

förordning. 

 

Det första stycket innehåller regleringar som förpliktigar ägaren av skogsmark att anlägga ny 

skog under vissa omständigheter273. Dessa omständigheter får vidare ett mer specifikt innehåll 

i SvF, exempelvis återfinns kriterierna för när skogens virkesproducerande förmåga inte anses 

tas tillvara på ett godtagbart sätt enligt SvL 5§ i nämnda förordning.274 

 

Även tillvägagångssättet för hur anläggning av ny skog ska se ut är reglerat. Grundtanken är att 

bara de metoder som via erfarenhet eller forskningsrön visat sig ha en god effekt ska 

användas.275 Vidare är skogsägaren skyldig att anlägga ny skog via sådd eller plantering om 

naturliga föryngringsåtgärder inte bedöms ge ett tillfredsställande resultat 276  samt att 

via ”hjälpplantering”, ”plantröjning” och ”andra åtgärder” vårda nyanlagd skog så att den 

utvecklas på ett önskvärt vis277. 

 

                                                 
273 Exempel har tidigare nämnts i not 267, men kan sammanfattas som så att ny skog ska anläggas efter avverkning, 

skador, att marken ligger outnyttjad eller att skogen ifråga befinner sig i ett allmänt dåligt skick. 

274 Se SvF 2§ 1st och 2st. I fall som gäller 5§ 1st 1p SvL så anses skogens virkesproducerande förmåga inte tas till 

vara på ett godtagbart sätt när områdets virkesförråd minskat till en nivå som ligger under hälften av områdets 

normala kapacitet, om inte särskilda skäl finns för en annan bedömning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till 

skogens beskaffenhet i form av bonitet samt trädslag och beståndens ålder. När det kommer till skog vars 

tillstånd är ”uppenbart otillfredsställande” enligt 5§ 1st 3p SvL ska ny skog anläggas när virkesförrådet eller 

dess tillväxt ligger på under en tredjedel av vad som anses vara normalt för platsen 

275  Se SvF 4§ samt prop. 1992/93:166 s. 54.  Huvudregeln vid beståndsanläggning är att endast metoder 

som ”erfarenhetsmässigt” eller via ”forskningsrön och prov i praktisk skala” har visat sig ge ”tillfredsställande 

resultat” får användas. 

276 Se SvF 5§. 

277 Se SvF 6§. 
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Paragrafens andra stycke behandlar inom vilket tidsspann som åtgärder enligt första stycket ska 

vidtas. Åtgärder enligt första och andra punkterna278 ska ske utan ”dröjsmål” och åtgärder enligt 

tredje279 punkten ska ske inom ”skälig tid”. Generellt kan det uttryckas så att kraven är något 

hårdare ställda när det gäller åtgärder enligt första och andra punkterna och något mildare när 

det gäller åtgärder enligt tredje punkten.280 

 

I praktiken innebär det att åtgärder som vidtas till följd av den skyldighet som uppstår enligt 5§ 

1st 1p och 2p ska vara utförda inom tre års tid. Vid de fall där skyldigheten att anlägga ny skog 

uppkommit enligt 5§ 1st 3p ska åtgärderna vara utförda inom den tidsfrist som skogsstyrelsen 

bedömt vara lämplig i det enskilda fallet.281 

 

Paragrafens tredje stycke medger ett undantag till de bestämmelser som återfinns i de första två 

styckena. Detta undantag gäller för mark som av ”särskilda skäl” inte ska tas i bruk för 

virkesproduktion. 

 

Fjärde stycket medför ett undantag till paragrafens två första stycken, under förutsättningen att 

det sker för att underlätta försöksverksamhet. Regeringen eller en av regeringen utsedd 

myndighet får via föreskrifter medge hur dessa undantag ska se ut mer i detalj.282 

                                                 
278 D.v.s. fall där skogens virkesproducerande förmåga har sänkts till följd av avverkning, skador eller de fall där 

skogsmark ligger outnyttjad, jämför med SvL 5§ 1st p1 och p2. 

279 Tredje punkten behandlar fall där skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande. Skog anses vara uppenbart 

otillfredsställande när dess virkesproducerande förmåga har sänkts till mindre än en tredjedel av vad som anses 

vara normalt för växtplatsen, se SvF 2§ 2st. 

280 En uttalad ambition var ”vikten” av att skogsmark brukades på ett ”kontinuerligt” vis. Samtidigt som en del 

(nyare) föryngringsåtgärder kunde leda till en skogsmark med ett mer varierat bestånd till följd av successiv 

föryngring. Detta ansågs dock kunna försvåra ett fastställande av en viss tidpunkt då föryngringsåtgärder borde 

ha varit utförda. Sådana nya metoder kunde således kunna tänkas medföra ändringar av föreskrifterna när det 

kommer till tidskraven. Se prop. 1992/93:226 s.52. Se även ibid. s. 54 där statsministern upprepar att det ”bör 

uppdras” åt skogsstyrelsen att meddela föreskrifter som godkänner längre föryngringsperioder till följd av nya 

bruksmetoder, som exempelvis anläggandet av ny skogen via den metod som kallas för ”naturlig föryngring”. 

281 Se SvF 3§ 1st och 2st. Anläggning av ny skog ska ske via sådd, plantering eller åtgärder för naturlig föryngring 

och ska vara utförda det tredje året räknat från det år som skyldigheten att anlägga ny skog anses ha uppkommit. 

Ett år är tiden mellan den 1 juli ett år till och med den 30 juni nästkommande år. 

282 Se prop. 2013/14:141 s. 135, stycket skulle fungera som en ”rimlig avvägning” mellan olika intressen och 

vidare att det eventuella bortfall i virkesproduktionen som skogliga försök skulle medföra under dessa 

omständigheter skulle vara ”försumbara”.  Vidare fanns det en uttalad ambition att arbeta med 
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Femte stycket innehåller en möjlighet för skogsstyrelsen att i ”särskilda fall” medge undantag 

till de två första styckena i paragrafen. Regleringen är tänkt att ge skogsstyrelsen en möjlighet 

att bevilja undantag från de bestämmelser som i normalfallet stipulerar en skyldighet att anlägga 

ny skog.283 

 

3.4.2 10§ skogsvårdslagen (ändamålsenligt brukande) 

10§ SvL är ytterligare en reglering som tydligt illustrerar hur skogens status som nationell 

tillgång påverkar en skogsägares brukande av sin skog i ganska långtgående omfattning. 

Paragrafen behandlar hur avverkning på produktiv skogsmark ska ske för att vara 

ändamålsenlig med SvLs produktions- och miljömål. Paragrafen är uppdelad på tre stycken och 

återfinns i lagens fjärde kapitel eller avdelning under rubriken ”Avverkning m.m. på 

skogsmark”. Precis som i fallet med 5§ SvL är 10§ ett bra exempel på hur målstadgandet som 

återfinns i 1§ SvL kommer till liv genom regleringar av mer praktisk natur. 

 

Paragrafens första stycke stadgar att avverkning som sker på produktiv skogsmark ska 

vara ”ändamålsenlig” för ”återväxt av ny skog” eller ”främja skogens utveckling”. Stycket fick 

sitt nuvarande utseende och formulering i och med 1993 års skogspolitiska beslut som ett 

resultat av att försöka jämställa det nyinstiftade miljömålet med det äldre och sedan länge 

inarbetade produktionsmålet. 284  Tanken med stycket var att öppna upp för alternativa 

                                                 
en ”regelförenkling”. Att införa en generell undantagsregel för försöksverksamheter ansågs dock vara allt för 

långt gående, som exempel nämndes att reglerna angående insektsbekämpning som återfinns i SvL 29§ i regel 

bör fortsätta gälla, även för försöksverksamheter och att eventuella undantag snarare bör medges i ”det 

särskilda fallet”. 

283  Stycket är uttömmande och tänkt att tydligt ge skogsstyrelsen en möjlighet att bemyndiga ett eventuellt 

undantag från de regler som återfinns i 5§ SvL 1 och 2 stycket. Faktum är att bestämmelsen är vad 

som ”överlevt” av 9§ SvL som ströks i och med det senaste skogspolitiska beslutet. Se ibid. s135. 

284 Se lagens specialmotivering, prop. 1992/93:226 s. 91. Tanken är att tydligt visa att andra metoder för avverkning 

än de som traditionellt brukats inte nödvändigtvis behöver bryta mot SvL. Genom att stryka 

termerna ”slutavverkning”, ”gallring” och ”röjning” är förhoppningen att det ska bli tydligt för landets 

skogsbrukare att vad som i lagtext avses med ”slutavverkning” inte måste innebära kalavverkning, med eller 

utan kvarlämnade fröträd. Regeringen ville alltså att slutavverkningen ska kunna ske i mer ”olika former”. Se 

vidare ibid. s.59, där det framgår att statsministern (och kommittén) är av åsikten att nya 

avverkningsmetoder ”bör få användas” för att bättre kunna elva upp till de miljömål som föreslagits. Med nya 

avverkningsmetoder avses alternativ till kalavverkning (med eller utan kvarlämnande av fröträd) som 
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avverkningsmetoder att på lång sikt kunna fungera som ett fullgott alternativ till 

kalavverkning.285 

 

Att avverkning ska vara ändamålsenlig för skogens återväxt innebär att skogen avverkas med 

vad som brukar kallas för slutavverkning.286 Slutavverkning innebär ett värdeuttag ur skogen 

som normalt återföljs av någon sorts återplanteringsåtgärd.287 Det skogspolitiska beslutet 1993 

breddade vad som ansågs rymmas inom begreppet slutavverkning, men slutavverkningen som 

sådan skulle fortfarande vara ändamålsenlig för skogens återväxt.288 

 

Avverkning som sker för främjandet av skogens utveckling tar sikte på vad som normalt brukar 

kallas för gallring och röjning.289 Syftet med denna typ av avverkning är att i första hand vårda 

ett skogsbestånd inför framtiden.290 Vad gäller metoder för gallring och röjning är tanken den 

samma som vid fallet slutavverkning. Givet att en ny röjnings- eller gallringsmetod kan anses 

ha en dokumenterad positiv effekt ska dom också accepteras som förenliga med lagen.291 

Ytterst är det dock upp till skogsstyrelsen att definiera hur avverkning ska ske för att vara 

förenlig med lagen. Det gäller såväl i fallet där avverkningen sker för att vara gynnsam för 

                                                 
exempelvis kan vara mer inriktade på ”naturvården” genom att skapa ”nya naturvärden” eller ”brandrefugier” 

till skydd för hotade djur och växtarter. 

285 Se ibid. s. 59, det ges flertalet tänkbara exempel på vad alternativa metoder i framtiden kan tänkas syfta till, 

bland annat; ”lära sig förena ekonomi och naturvård” för att på lång sikt kunna minska behovet av 

naturvårdsreservat och ”utnyttja virkesproduktionen i olika biotoper och samtidigt ta miljöhänsyn”. Tanken var 

att metoder med dylika syften i framtiden skulle kunna godtas som ett alternativ till kalavverkning, men först 

när metoderna kan anses som ”beprövade”. 

286 Fram till och med det 1993 års skogspolitiska beslut var termen slutavverkning och kalavverkning mer eller 

mindre ”identiska”. Den enda skillnaden låg i att fjällskogsblädning kunde tillåtas som en godkänd 

slutavverkningsform, se ibid. s. 59. 

287 Se ibid. s. 59. 

288  Statsministern menar att avverkning av ”slutavverkningsmogna träd” även i fortsättning ska 

vara ”ändamålsenlig” för skogens återväxt. Skillnaden ligger i att SvL inte längre är definierad på så vis att 

enbart kalavverkning ryms inom begreppet slutavverkning. Avverkning ska vara ändamålsenlig, ”oavsett 

vilken form” avverkning har, detta för att kunna säkra ett ”långsiktigt, bärkraftigt skogsbruk”. Se ibid. s.59. 

289 Ibid. s.58 

290 Ibid. s. 59 

291 Ibid. s.59, det uttrycks att lagens formulering ”självfallet” inte utgör ett hinder för att metoder som är eller 

kommer att anses vara ”vetenskapligt beprövade” används vid avverkning som är till för att främja skogens 

utveckling. 
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skogens återväxt som den avverkning som sker för att främja skogens utveckling.292 

 

Paragrafens andra stycke behandlar nyanlagd skog och är tänkt att fungera som ett skydd mot 

att allt för ung skog avverkas. Med stöd av lagen kan regeringen eller en av regeringen utsedd 

myndighet (i praktiken skogsstyrelsen) utfärda förbud mot att träd under en viss ålder avverkas. 

Vidare kan regeringen eller skogsstyrelsen meddela föreskrifter om hur avverkningen ska gå 

till för att vara förenlig med lagens syften om att främja återväxt av ny skog eller skogens 

utveckling.293   

 

Liksom första stycket kom även andra stycket till i och med 1993 års skogspolitiska beslut. 

Tanken bakom stycket var att skydda den yngre skogen från ett exploaterande skogsbruk 

samtidigt som valfriheten för skogsägaren skulle kunna ökas.294 Resonemanget gick ut på att 

regelförenklingar skulle leda till en ökad valfrihet för den enskilde skogsbrukaren samtidigt 

som skyddet för den yngre skogen skulle få ett bredare omfång.295 

 

Tredje stycket behandlar möjligheter till undantag från paragrafens första stycke. Tanken är att 

under vissa omständigheter kunna befria en skogsägare från begränsningarna att bara få avverka 

skog i syfte främja återväxten av ny skog eller att främja skogens utveckling. Stycket fick sin 

nuvarande formulering i och med det miljöpolitiska beslut som fattades 2014 och är tänkt att 

öka möjligheterna för en skogsägare att främja andra värden än produktionsmålet.296 Undantag 

                                                 
292 Se SvF 11 § p2. 

293 Se SvL 10 § 2st samt not 67. 

294 Se lagens specialmotivering, prop. 1992/93:226 s.91. Den tidigare lagstiftningen innebar att slutavverkning i 

princip inte fick genomdrivas fören skogen uppnått en sådan ålder att mycket lite stod att vinna rent 

produktionsmässigt om skogen fått stå kvar istället för att avverkas. Den ändring som gjorts är tänkt att inte 

vara lika kategorisk utan enbart ge en möjlighet att skydda viss ungskog, via föreskrifter. Detta för att öka 

markägarens valfrihet när det kommer till frågan vid vilken tidpunkt och ålder som skogen ska avverkas. 

295 Se ibid. s.60, statsminister Bildt menar på att regler som inte inriktas på att främja en så hög produktion som 

möjligt, utan enbart syftar till att skydda just den yngre skogen, kan göras med ”betydligt mycket enklare regler” 

än vad som var fallet. Tanken var att bli av med ett antal specialregleringar och undantagsbestämmelser till den 

äldre huvudregeln angående när slutavverkning fick ske och inte (se not 294). Samtidigt behövdes det enligt 

regeringen kunna göra särskilda bedömningar i fråga om ädellövskog varför ett bemyndigande för regeringen 

eller skogsstyrelsen att via föreskrifter förbjuda avverkning av trädbestånd under en viss ålder, se prop. 

1992/93:226 s.60. 

296  Se styckets författningskommentar, prop. 2013/14:141 s. 163. Den tidigare lagstiftningen hade enbart 
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från paragrafens första stycke kan beviljas om det sker för att möjliggöra försöksverksamhet 

eller för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden.297 

 

3.4.3 25§ skogsvårdslagen (ädellövskog)  

Ett annat exempel där rådande skogsvårdslagstiftning påverkar den enskilde skogsbrukarens 

möjlighet att råda över sin egendom är de regler som behandlar vad som i lag klassas som ädla 

lövträd298. Regleringarna återfinns i SvL 22 till 28 §§ och var tidigare del av en egen lag299, 

men lyftes in i nuvarande skogsvårdslagstiftning300  i och med det förändringar i SvL som 

genomfördes av regeringen Bildt under början av 1990-talet.301 

 

Paragraferna infördes med syftet att bevara ädellövskogar i landet inför framtiden. 302 

Ädellövskogar ansågs vara viktiga för möjligheten att skapa ett mer naturorienterat skogsbruk 

som skulle ta ökad hänsyn till miljövärden.303 Tanken var dock aldrig att försöka undanta just 

ädellövskogarna från ett intensivt skogsbruk, snarare var tanken tvärt om. Ädellövskogarnas 

framtid var beroende av att även de ädla lövskogarna kunde brukas som produktiv 

                                                 
möjliggjort undantag i det enskilda fallet, lagändringen som genomdrevs 2014 innebar att regeringen eller 

skogsstyrelsen kunde bevilja undantag mer kategoriskt via föreskrifter, snarare än att behöva göra en särskild 

bedömning i det enskilda fallet. 

297 Som tidigare nämnts innebar lagändringen 2014 en regelförenkling. Dispenskravet ersattes med mer allmänt 

hållna föreskrifter för undantag från 10§ 1 st. SvL. För statsministern var det viktigt att det inte fanns ”onödiga 

hinder” för brukandet av skogen i andra syften än strikt produktiva, exempelvis att gynna kultur- eller 

naturmiljövärden. Genom att ta bort dispenskravet ansåg lagstiftaren att en ”bättre avvägning” mellan önskan 

om kontroll och information om pågående avverkningar och metoder samt ett så ”enkelt administrativt 

förfarande” som möjligt för myndigheter och företag. Prop. 2013/14:141 s. 134 

298 Vilket är följande inhemska trädslag: alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn, se SvL 22§ 

299 Jämför med den tidigare ädellövskogslagen (1984:119) 

300 Se prop. 1992/93:226 s.1 

301 Se exempelvis 22-24 §§ specialmotiveringar, paragraferna kommenteras bland annat på följande 

vis; ”Bestämmelserna från ädellövskogslagen har i huvudsak förts in oförändrade...”. Prop. 1992/93:226 s.94. 

302 Se 22-24 §§ specialmotiveringar, prop.1992/93:226 s.94, där det bland annat framgår att: ”Bestämmelserna om 

ädellövskog har till syfte att bevara landets ädellövskogar för framtiden även om detta inte längre anges särskilt 

i lagen”. Vidare bör kommitténs uttalande på s.22 prop. 1992/93:226 beaktas: ”Kommittén anser att 

ädellövskogslagstiftningen har varit ett nödvändigt medel för att bibehålla ädellövskogen och att den har 

uppfyllt detta mål.” 

303  Se exempelvis prop. 1992/93:226 s.37, det ansågs bland annat vara ”nödvändigt” att skogsbruket 

skulle ”anpassas” till ”höga naturvärden”. 
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skogsmark.304 

 

Vad beträffar brukandet av skogen och den enskildes möjligheter att råda över sin skogsfastighet 

är det främst 25§ i SvL som är av intresse att undersöka närmare. Paragrafen är uppdelad på två 

stycken, varav det första förbjuder åtgärder som resulterar i att en lövskog305 upphör vara just 

en lövskog. Paragrafens andra stycke medför undantag till detta förbud. 

 

Paragrafens första stycke fick sin nuvarande lydelse i och med det skogspolitiska beslut som 

fattades mellan 1992 och 1993 är utformad på så vis att all typ av avverkning som sker i ett 

område som är att betrakta som ädellövskog måste efterföljas av nyplantering av just ädla 

lövträd. Det enda undantaget till detta är de avverkningsformer som kallas för gallring och 

röjning306. 

 

Stycket tillkom med det klara målet att bevara landets ädellövskogar.307 Detta hade sin grund i 

att det tidigare, innan ädellövskogslagens införande 1984, hade skett en minskning av 

ädellövskogsarealen i landet.308 Detta hade mest troligt sin grund i att bestånd av ädla lövträd 

kan vara svåra att föryngra och dessutom inte alltid lika lönsamma att bruka jämfört mot andra 

trädslag.309 Det fanns en viss intressekonflikt mellan skogsägare och allmänhet när det kommer 

till just ädellövskogen, för en skogsbrukare fanns det ekonomiska skäl till att vilja byta ut ett 

bestånd av ädellövträd till andra sorters trädslag.310 

                                                 
304 Se exempelvis prop. 1992/93:226 s.35, statsministern anser att ädellövskogsarealen är ”ett viktigt inslag i våra 

skogar ”... måste bevaras genom ett aktivt brukande.” 

305 Lövskog definieras enligt SvL (1979:429) 23§. 

306 Se SvL 25§ 1st 1 m. 

307  Det verkar inte heller rått någon större oenighet mellan statsministern, kommittén och remissinstanserna i 

frågan om vikten av ädellövskogens bevarande. Se exempelvis prop. 1992/93:226 s.62-63. Kommitténs förslag 

angående ädellövskog ”överensstämmer” med statsminister Bildts och vad gäller remissinstanserna så har 

dessa inte haft andra synpunkter angående ädellövskog än att ”bevarandet av sådan skog bör uppmärksammas 

mer”.   

308 I prop. 1992/93:226, s.67, framgår att ädellövskogens skyddsbehov är; ”väldokumenterat” bland annat med 

hänvisning till skogens utveckling innan lagens tillkomst. Vidare står på samma sida att minskningen av 

ädellövskogsarealen upphört sedan lagens tillkomst. Men se även prop. 1983/84:94 (förarbetet till själva 

ädellövskogslagen) s.6. 

309 Se ibid. s. 67, ”Ädellövskogens lönsamhet är från produktionssynpunkt ofta låg”. 

310 Faktum är att denna faktor, ädellövskogens i förhållande till andra trädslag sämre ekonomiska avkastning, var 
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Paragrafens andra stycke medför som tidigare nämnts möjlighet till undantag från paragrafens 

första stycke. Det finns möjligheter för en skogsägare, i vissa fall, att kunna komma runt kravet 

på att en skog bestående av ädellövträd också efter slutavverkning ska fortsätta bestå av just 

ädla lövträd.311 Bedömningen ifall ett undantag kan vara motiverat med hänsyn till skälighet 

görs av skogsstyrelsen (tidigare skogsvårdsstyrelsen) 312  men detta ska ske i samråd med 

länsstyrelsen313. Vidare bör det påpekas att skogsstyrelsen äger en möjlighet att i samband med 

ett byte av trädslag från ädellövträd till något annat, utse ett annat område inom 

brukningsenheten som föremål för anläggning av ny ädellövskog.314 

 

Som skäl för att ett undantag ska kunna medges till regeln om att ädellövskog måste brukas på 

ett sådant vis att en skog som är att betrakta som ädellövskog inte upphör att vara just en sådan 

nämns av lagstiftaren exempelvis att ädellövskogen i fråga skulle sakna betydelse ur 

naturvårdssynpunkt samt att ädellövskogen i fråga växer på mark315 som är olämplig för just 

ädellövskog.316   

 

                                                 
en anledning till att behålla delar av det statliga stödet inom skogsbruket. Principen om 

skogsbrukets ”självfinansiering” (jag har berört principen tidigare, se exempelvis not 230) kunde i fall som 

rörde ädellövskog exempelvis frångås och statliga bidrag kunde lämnas för att trygga återväxten av ny 

ädellövskog, se prop. 1992/93:226 s.67 

311 Se SvL 25§ 2st 1m. Skogsstyrelsen får vid ”särskilda skäl” medge undantag från regeln om att anlägga ny 

ädellövskog efter avverkning av just ädellövträd. 

312 Tidigare, d.v.s. innan SvL och ädellövskogslagen slogs ihop, sköttes tillsynen och beviljandet av eventuella 

undantag av länsstyrelsen, efter hopslagningen av de bägge lagarna övertogs ansvaret av skogsvårdsstyrelsen 

(idag skogsstyrelsen) som dock skulle besluten föregås av ett ”samråd” med länsstyrelsen. Se prop. 

1992/93:226 s.68. 

313 Se SvF 27§. 

314 Se SvL 25§ 2st 2m. 

315 Se exempelvis prop. 1983/84:94 s.8. En tanke som framförs är exempelvis att det inom en brukningsenhet kan 

tänkas finnas mark som är mer lämpad för ädla lövträd men som tillfället inte är bevuxen med sådana. Att efter 

en slutavverkning då kunna ”flytta” den ädla lövskogen till en annan lokalisering inom brukningsenheten skulle 

då kunna tillåtas. 

316  Se prop. 1983/84:94 s.16, i specialmotiveringen till 5§, där statsminister Palme uttrycker sig på följande 

vis: ”Det kan exempelvis vara fråga om en skog som är av mindre intresse från naturvårdssynpunkt. Ett annat 

fall kan vara att en ädellövskog växer på en för sådan skog olämplig mark.” 
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3.5 Fjällnära skog 

I SvL finns det en del skogstyper som är att anse som ”fjällnära”, närmare bestämt definieras 

vad som är att anse som fjällnära skog i SvLs 2b §. Enkelt uttryckt så utgörs fjällnära skog av 

skogsmark som ligger i ”det fjällnära området”317 och som samtidigt kan påverka intressen som 

är att anse som ”väsentliga” för naturvården, kulturvården eller rennäringen318 eller i de fall där 

det råder särskilda förutsättningar för skötsel319 . Vidare kan också regeringen med stöd av 

föreskrifter bestämma vilka områden som är att anse som fjällnära skog.320 

 

Vidare så är de trädarter som får brukas i den fjällnära skogen hårt reglerade, med ett uttryckligt 

förbud mot trädslag som är att anse som främmande321.322 Till detta förbud finns ett undantag 

men det är bara regeringen som kan bevilja ett sådant undantag.323 Ett sådant undantag kräver 

i regel att det finns ett vetenskapligt ändamål till grund för dess beviljande.324 

 

3.5.1 Avverkning i fjällnära skog 

Utöver 2 b och 6 b §§ i SvL så finns det ett antal andra paragrafer som i mer detalj påverkar hur 

en skogsägare måste sköta sin fjällnära skog. Dessa paragrafer återfinns främst i det lagkapitel 

som kallas för ”Krav på tillstånd till avverkning i fjällnära skog”. De är åtta stycken till antalet 

men det är bara de första sju som jag har för avsikt att ta upp mer detaljerat. Den sista paragrafen 

handlar om möjligheten för enskilda skogsägare att få skadestånd till följd av vissa statliga 

ingrepp i fjällnära skogar.325 

 

I korthet så fungerar lagstiftningen på så vis att all form av avverkning i fjällnära skog som inte 

är att anse som gallring eller röjning, vilken främjar skogens utveckling, kräver att tillstånd 

                                                 
317 Se SvL 2b§ 1st. 

318 Se SvL 2b§ p1. 

319 Se SvL 2b§ p2. 1m. 

320 Se SvL 2§ p2. 2m. 

321 Angående termen främmande arter är det samma sak som termen utländsk arter, men regeringen är av åsikten 

att termen främmande arter; ”... bättre avspeglar vad som avses.” Se prop. 2009/10:201 s.44. 

322 Se SvL 6b§ 1st. 

323 Se SvL 6b§ 2st. 

324 Se prop. 2009/10:201 s.43 och följande citat: ”I dag torde det vara mest aktuellt att kunna göra undantag så att 

främmande trädarter kan användas om det behövs för ett angeläget vetenskapligt ändamål. ”. Regeringen 

flaggar dock för att förhållandena kan komma att ändras i framtiden, jämför med ibid. s.44. 

325 Se SvL 19§ 
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meddelats av skogsstyrelsen.326  Vid ansökan om tillstånd måste skogsägaren redovisa vilka 

åtgärder denne tänkt vidta för att säkerställa naturvårdens, kulturmiljövården och rennäringens 

intressen samt trygga återväxten av ny skog. 327  Vidare får inte tillstånd meddelas om en 

miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet 2 § 1 stycket i miljöbalken inte efterlevs, förutsatt att inte 

tillstånd enligt 2 kapitlet 7 § 3 stycket i miljöbalken kan meddelas. 328  Dessutom får inte 

skogsvägar anläggas om nyttan av vägen inte motsvara väganläggningens kostnad eller om 

vägen inte kan passas in i en vägnätsplan.329 

 

När det kommer till avverkning och när tillstånd för sådan ska meddelas och inte, finns 

ytterligare ett antal regleringar. Tillstånd till avverkning får inte medges om avverkningen är 

oförenlig med intressen som anses vara väsentliga för kulturmiljövården eller naturvården.330 

Avverkningar som omfattar större områden än 20 hektar inom samma brukningsenhet får bara 

medges om det finns ”särskilda skäl”.331 

 

Vidare får skogsstyrelsen besluta om vilken hänsyn som ska visas till naturvården, 

kulturmiljövården samt rennäringens intressen. Denna hänsyn kan manifesteras i exempelvis 

hyggets storlek och placering, avverkningsformer och liknade. 332  Vad gäller rennäringens 

intressen måste dessa vara ”uppenbart” förenliga med renskötselrätten. 333  Dessutom har 

regeringen en möjlighet att vid tillståndsgivande av avverkning besluta om åtgärder som ska 

säkerställa skogens återväxt samt motverka andra eventuella ”olägenheter” än de som räknas 

upp i 18b§.334   

 

3.5.2 Historisk tillbakablick över regleringen av fjällnära skog 

Reglerna om de fjällnära skogarna infördes i 1991, vilket var innan miljömålet infördes i SvL. 

                                                 
326 Se SvL 15§. 

327 Se SvL 16§. 

328 Se SvL 17§ 1st. 

329 Se SvL 17§ 2st. 

330 Se SvL 18§.   

331 Se SvL 1 a§. 

332 Se SvL (1979:429)18 b §. 

333 Se SvL (1979:429) 18 b §, 2p. 3m. 

334 Se SvL (1979:429) 18 c §. 
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Reglerna kom till som ett uttalat försök att kompromissa mellan flertalet intressen335  i den 

fjällnära skogen.336 Det fanns dock en ambition från makthavarna att skogsbruket i fjällnära 

områden skulle anpassas efter kulturmiljövården, naturvården och rennäringens intressen.337 

Tanken var att skogsbruket via samråd med de ovannämnda intressena skulle ta hänsyn till olika 

regionala och lokala villkor, på ett sätt som en mer generell naturvårdsreglering inte antogs 

kunna resultera i.338 

 

De speciella regleringar som infördes angående den fjällnära skogen infördes eftersom det från 

regeringens sida ansågs påkallat ur bland annat miljösynpunkt.339 Tidigare hade en obalans rått 

mellan å ena sidan allmänna intressen340  och å andra sidan det rationella skogsbruket. Det 

rationella skogsbruket ansågs helt enkelt i allt för liten grad ta hänsyn till övriga intressen i den 

fjällnära skogen.341 

 

Det skogspolitiska beslut som fattades år 2010 bekräftade i mångt och mycket den ställning 

som den fjällnära skogen erhållit 1991.342  Det fjällnära skogsbruket fick helt enkelt även 

fortsättningsvis agera under andra förutsättningar än skogsbruket i resten av landet 343 , 

                                                 
335 Exempelvis naturvården, rennäringen, skogsbruket och kommuner, se prop. 1990/91:3 s.20 

336 Se prop. 1990/91:3 s.19. 

337 Ibid. s.20, se särskilt följande citat av statsminister Carlsson: ”Avsikten med mina förslag är att skapa garantier 

för att skogsbruket i de fjällnära skogarna blir anpassat till naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens 

intressen.” 

338 Ibid. s.20, förarbetet uttrycker det som att detta samråd ska motverka att ”... olägenheter uppkommer som en 

schablonmässig naturvårdsgräns skulle innebära.” 

339 Se ibid. s.32, miljöintressena var ett av flera andra så kallade ”allmänna intressen” som ansågs konkurrera med 

ett rationellt skogsbruk. 

340 D.v.s. naturvården, kulturmiljön, friluftslivet och i rennäringen, ibid. s.25 

341  Ibid. s.32, statsminister Carlsson ville dock mena på att denna brist på hänsyn i första hand härrörde 

ur ”kunskapsbrist” hos skogsbrukare och beslutsfattare snarare än en motvilja att inom det rationella 

skogsbrukets ramar även ta hänsyn till tidigare nämnda ”allmänna intressen”. Jämför med följande citat; ”Inte 

sällan beror detta på bristande kunskap om dessa intressen.”, ibid. s.32. 

342  Ett av de tydligaste exemplen på detta torde vara att regeringen, precis som tidigare, ställde sig bakom 

tillståndskravet för avverkning i fjällnära skog. Se prop. 2009/10:201 s.38. Samtidigt ska det nämnas att vad 

gäller ”svårföryngrad skog” som inte samtidigt var att anse som ”fjällnära skog” minskade skyddet, regeringen 

valde att slopa tillståndskravet för avverkning vid ”svårföryngrad skog”, vilket ger den fjällnära skogen 

ytterligare en särställning jämfört mot annan skogsmark i landet. Se ibid. s.19. 

343 Ibid. s.39, ”Skogsbruk i detta område bedrivs under särskilda förutsättningar eftersom det här råder förhållanden 
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exempelvis bedöms skogsbruket i de fjällnära områdena i vissa fall kunna bedrivas 

hyggesfritt.344 

 

Det fjällnära skogsbrukets särställning motiverades med dels ekonomiska aspekter345 och dels 

särskilda miljö- och naturförhållanden346. Ett exempel på dylika miljö- och naturförhållanden 

är de större sammanhängande naturskogsområden som återfinns i regionen. 347  Även 

fortsättningsvis ansågs skogsbruket i de fjällnära områdena behöva visa extra stor hänsyn 

gentemot naturvården, kulturmiljövården och rennäringen jämfört mot skogsbruket i övriga 

delar av landet.348 

 

Faktum var att de ändringar som genomdrevs 2010 egentligen inte hade till syfte att förändra 

skogsbrukets förutsättningar när det kom till den fjällnära skogen. 349  Snarare bestod 

förändringarna i att ett antal bestämmelser från SvF och en del föreskrifter lyftes in i SvL utan 

att några större skillnader skulle tänkas uppstå.350 

 

Den fjällnära skogen får anses ha ett starkare skydd ur ett miljöperspektiv än vad den ”vanliga” 

skogen har. Detta beror på det tidigare omnämnda tillståndskravet för avverkning av fjällnära 

skog.351 Detta skydd innebär dock även en ökad möjlighet för markägaren att få ersättning om 

avverkning inte tillåts med stöd av 18§ SvL jämfört mot annan typ av skog.352 I fråga om den 

fjällnära skogen har en skogsägare större möjlighet att få ersättning från de allmänna som 

                                                 
som avviker från övriga landet.” 

344 Ibid. s.39 

345  Se ibid. s.39, där regeringen framför följande: ”Det gäller både klimatologiskt och i fråga om ett högre 

kostnadsläge för bl.a. avverkning, skogsvård och transporter.” 

346 Ibid. s.39, ”De höga naturvärdena i detta område är ofta kopplade till områdenas storlek, deras relativa orördhet 

och långa skogliga kontinuitet.” 

347 Se ibid. s.39, ”I det fjällnära området finns huvuddelen av Sveriges större sammanhängande naturskogar.” 

348 Ibid. s.39 

349 Se ibid. s.51-52, och följande citat: ”Förslagen som gäller föreskrifter som lyfts till lag samt fjällnära skog 

innebär inte några förändringar i sak och bedöms inte medföra några konsekvenser ”. 

350 Ibid. s.51 

351 Se Den svenska miljörätten, Michanek och Zetterberg, 2012, s.483 

352 Se Markåtkomst och ersättning, Sjödin, 2011, s.214. Dessa menar att den grundprincip som finns inom SvL, 

att ersättning i regel inte utgår för rådighetsinskränkningar, inte gäller för de fjällnära skogarna. Om pågående 

markanvändning avsevärt försvåras kan ersättning från det allmänna sökas med stöd av SvL 19§. 
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kompensation för den, ofta långt gående miljöhänsyn denne måste visa jämfört mot annan typ 

av skog.353 

 

3.6 Skogliga impediment 

Skogliga impediment är skogsområden som enligt lag inte är att anse som skogsmark eller 

produktiv skogsmark.354 Skogliga impediment är markområden som anses vara improduktiva, 

den ena typen utgörs av improduktiv skogsmark och den andra av improduktiv träd- och 

buskmark.355 Enkelt uttryckt är skogliga impediment områden som inte är särskilt produktiva 

ur virkessynpunkt356 men som trots allt ändå är skogbärande eller skulle kunna vara det.357 Ofta 

utgörs impediment av hällmarker och skogbevuxna myrmarker.358 

 

Det som gör skogliga impediment intressant ur ett ägandeperspektiv är de regleringar som 

förekommer angående hur dessa ska behandlas av en skogsägare. Enligt SvL 13a§ får nämligen 

inte avverkning, gödsling eller andrar skogsvårdsåtgärder vidtas på skogliga impediment som 

är större än 0,1 hektar. Enstaka träd kan dock få avverkas, så länge det skogliga impedimentets 

naturtyp inte förändras. Ytterligare undantag till förbudet kan beviljas av regeringen eller 

skogsstyrelsen.359   

 

De skogliga impedimenten fick ökad skyddsstatus i och med det skogspolitiska beslutet från 

1993. Dels ansågs skogliga impediment kräva allt för långtgående ekonomiska insatser för att 

kunna förvandlas till mer produktiv skogsmark, samtidigt som impedimenten ansågs hysa 

betydande naturvärden.360 Eftersom skogen var att anse som en nationell tillgång, som inte bara 

var av intresse för den enskilde skogsägaren utan även för samhället i stort behövdes 

                                                 
353 Se Michanek och Zetterberg, 2012, s.483, ”Skyddet för den produktiva fjällnära skogen är dock kostsamt för 

det allmänna genom att markägare m.fl. vanligen har rätt till ersättning.” 

354 Jämför med SvL 2§ st1 och 2. 

355 Se SvL 2§ st 3. 

356 Jämför med SvL 2§ 1st 2p., ett skogsområde som i genomsnitt producerar mindre än 1 kubikmeter virke per 

hektar och år är inte att anse som produktiv skogsmark och därmed improduktiv sådan, d.v.s. ett skogligt 

impediment. 

357 Se prop. 2007/08:108 s.35. 

358 Se prop. 2009/10:201 s.41. 

359 Se SvL 13a§ 2st. 

360 Se prop. 1992/93:226 s.35. 
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impedimentens ställning stärkas, främst med hänvisning till olika miljövärden.361 

 

Syftet var att de skogliga impedimenten skulle behålla sitt ursprungstillstånd och inte förändras 

till sin karaktär.362 Faktum var att det skogliga impedimentens bevarande ansågs vara så viktigt 

att förbud mot avverkning och andra skogsvårdsåtgärder på impediment inte skulle omfattas av 

regeln om att föreskrifter och bemyndiganden från regeringen eller en av regeringen utsedd 

myndighet inte fick resultera i ett avsevärt försvårande av pågående markanvändning.363 

 

Tidigare hade skogliga impediment inte ansetts vara lika skyddsvärda, utan snarare setts som 

improduktiv mark som i det närmsta var värdelös ur ekonomisk synvinkel. Impediment kallades 

för ”tras- och skräpskog” och uppmuntrades att via skogsåtgärder kombinerade med statligt 

stöd förvandlas till produktiv skogsmark. Detta till trots att de skogliga impedimenten hade 

höga naturvärden, något som stark kritiserades av naturvårdsrörelsen.364   

 

Paragrafen365  kom till i samband med 2010 års skogspolitiska beslut och innehåller ett generellt 

förbud mot avverkning på skogliga impediment som är större än 0,1 hektar.366 Förbudet mot 

avverkning motiverades främst genom impedimentens höga naturvärden367 men även genom 

dess brist på ekonomiskt värde368. Det ska dock nämnas att även om paragrafen var ny i SvL så 

var bestämmelserna äldre, då dom tidigare återfunnits i SvF och skogsstyrelsens föreskrifter.369 

                                                 
361 Ibid. s. 47, där det uttrycks följande: ”Skogens alla funktioner som leverantör av förnybar råvara, som bas för 

sysselsättningen, som livsmiljö för växter och djur, som källa för friluftsliv, som bärare av estetiska värden och 

kulturmiljövärden, som näringsmässig bas för renskötseln och som producent av bär, svamp och jaktbart vilt 

skall beaktas vid hanteringen av skogsresurserna på all skogsmark och på skogliga impediment.” 

362 Ibid. s.67. 

363 Se specialmotiveringen till vad som då skulle bli SvL 30§, bland annat framförs att; ”Dessa marker har sådan 

karaktär att någon sådan restriktion inte kan anses behövlig.” Ibid. s.95. 

364 Se Michanek och Zetterberg, 2012, s.478. 

365 D.v.s. SvL 13a§ 

366 Se prop. 2009/10:201 s.19. 

367 Se ibid. s.41-42, bland annat anses impedimenten ha en ”lång skoglig kontinuitet” vilket har en ”stor betydelse 

för den biologiska mångfalden” samtidigt som impedimenten kan ”hysa flera rödlistade eller andra 

skyddsvärda arter”. 

368 ”Med anledning av sin låga virkesproducerande förmåga är de skogliga impedimenten i princip ointressanta ur 

ett virkesproduktionsperspektiv.”, ibid. s.41. 

369 Ibid. s.40 
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Det rörde sig på det stora hela om att lyfta in regleringarna direkt i lagen för att på så vis markera 

att bestämmelserna var viktiga för skogsbruket.370 

 

4 Analys 
Den svenska skogsvårdslagstiftningen är tämligen omfattande i de rådighetsinskränkningar som 

kan uppstå för den enskilde skogsbrukaren. Staten371 har via lagstiftningen möjlighet att diktera 

ett flertal villkor för hur en markägare ska sköta och bruka sin skog. Dessa villkor är tänkta att 

gynna olika intressen som staten ansett som viktiga för de allmänna, oavsett vad markägaren 

ifråga kan tyckas ha för åsikt om saken. Detta trots att marken inte byter ägare från den enskilda 

till staten, situationen kan alltså inte jämföras med när mark exproprieras eller liknande. På 

pappret är det fortfarande markägaren som anses vara skogens ägare, trots att staten i praktiken 

kan vara den som bestämmer det mesta om hur skogen ska skötas. 

 

Detta kan innebära en påtaglig begränsning för äganderätten som sådan. Skogen är dels en 

enskild tillgång, dels en nationell tillgång, ägandet är med andra ord delat mellan å ena sidan 

staten och å andra sidan den enskilde markägaren. 

 

Vad gäller hur den enskildes äganderätt kan påverkas av det faktum att skogen är en nationell 

tillgång har jag ovan i texten gett ett antal exempel. Det kanske mest påtagliga exemplet är de 

två mål som en skogsbrukare alltid måste ta hänsyn till, i lika stor omfattning dessutom. Detta 

kan leda till klara intressekonflikter mellan den enskilde och det allmänna. 

 

Produktionsmålet är som bekant tänkt att gynna svensk skogsindustri, till exempel är normen 

att produktiv skogsmark ska brukas och inte ligga orörd. 372  Framför allt så märks statens 

inflytande i fråga om hur avverkning ska ske och hur efterbehandling av den avverkade marken 

ska se ut. En skogsägare är inte alltid fri att välja vilken sorts avverkning denne vill utföra373, 

ej heller har skogsägaren alltid egen kontroll över hur återväxten ska se ut374. Om en skogsägare 

väljer att avverka skog måste avverkningen vara ”ändamålsenlig”.375 Ny skog måste anläggas 

                                                 
370 Ibid. s.41 

371 Med ”staten” avses regeringen eller olika myndigheter. 

372 Se SvL 5 § och särskilt p2. 

373 Se SvL 10 §. 

374 Se SvL 6 §. 

375 Se SvL 10 §. 
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efter avverkningen,376 samtidigt som anläggningen av denna nya skog måste resultera i en skog 

som är ”tillfredsställande” när det kommer till ”täthet och beskaffenhet i övrigt”.377   

 

En skogsägare som exempelvis vill avverka sin skog med andra metoder än trakthyggesbruk 

kan bli nekad att göra så. Det samma gäller om en skogsägare inte skulle vilja gallra eller röja 

sin skog. Produktiv skogsmark är tänkt att förbli just produktiv skogsmark och det innebär att 

skogsägaren kan bli ganska låst i hur dennes skog skall brukas. Naturlig föryngring är 

exempelvis bara tillåtet i den mån som återväxt av ny skog sker i tillräckligt hög takt, annars är 

skogsägaren skyldig att så och plantera ny skog.378 Skogsstyrelsen har vidare en möjlighet att i 

detalj reglera hur markberedning, sådd, plantering med mera ska se ut.379 Till och med vilket 

typ av trädslag som ska användas kan skogsstyrelsen via föreskrifter bestämma.380 

 

Samtidigt som en skogsägare är skyldig att bedriva sitt skogsbruk på ett sådant vis att 

produktionsmålet uppfylls måste detta ske på ett sätt som dessutom tar hänsyn till miljömålet. 

Skogen anses nämligen inte bara vara av stor vikt för svensk skogsindustri, utan även för miljön 

som sådan samt för det allmänna i form av att erbjuda rekreations- och friluftsmöjligheter. I 

vissa delar av landet förväntas också skogsägaren ta hänsyn till renskötselns intressen.381 

 

Detta leder till ytterligare inskränkningar i markägarens äganderätt, exempelvis kan regeringen 

eller en av regeringen utsedd myndighet meddela föreskrifter bland annat om hyggens storlek, 

kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling och dikning för att gynna naturvårdens och 

kulturmiljövårdens intressen.382 

 

De kanske främsta exemplen på inskränkningar i den enskildes rådighet över sin skogsfastighet 

till förmån för miljömässiga intressen är regleringarna om fjällnära skog samt ädellövskog. När 

det kommer till den fjällnära skogen får inte avverkning ske utan att ett direkt tillstånd 

                                                 
376 Se SvL 5 §. 

377 Se SvL 6 §. 

378 Se SvF 5 §. 

379 Se SvF 7 §. 

380 Se SvF 8 §. 

381 Se exempelvis SvL 20 § och SvF 24 §. 

382 Se SvL 30 §. 
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meddelats av skogsstyrelsen.383  Vidare måste skogsägaren i sin ansökan om tillstånd för att 

avverka fjällnära skog tydligt redogöra för vilken hänsyn denne tänkt visa gentemot naturvården, 

kulturmiljövården och rennäringens intressen.384 En markägare måste alltså uppfylla ett antal 

kriterier för att få tillstånd att avverka sin skog. 

 

Vad gäller ädellövskogen så är den tydligaste inskränkningen i markägarens äganderätt 

bestämmelsen som gör att en ädellövskog måste förbli just en ädellövskog.385 Detta innebär att 

en markägare inte kan välja att byta trädslag i en ädellövskog hur som helst, utan skogen måste 

fortsätta bestå av minst 50 % ädla lövträd.386 För en ekonomiskt inriktad skogsägare kan detta 

innebära ganska stora förluster, då ädellövskog växer betydligt mycket långsammare än 

exempelvis gran och tall.387 Den enskilda skogsägaren är skyldig att på sin skogsmark behålla 

ädellövskog, till en relativ ekonomisk förlust388 då ädellövskogen anses ha en stor betydelse ur 

ett miljömässigt perspektiv.389 

 

Vidare bör också reglerna angående skogliga impediment nämnas som ett exempel på ingrepp 

i äganderätten. Ett skogligt impediment är som tidigare nämnts ett skogsområde som är 

improduktivt ur virkessynpunkt.390 Skogliga impediment kan utgöras av olika sorters marktyper 

som exempelvis myrar, surdråg och hällmarker.391 

 

En skogsägare är via lag förhindrad att vidta åtgärder som skulle kunna öka dessa impediments 

virkesproduktion i de fall impedimenten är större än 0,1 hektar.392 Visserligen kan regeringen 

eller en av regeringen utsedd myndighet bevilja undantag,393 men det är lika fullt ett beslut som 

ligger utanför markägarens makt. Detta innebär för en skogsägare att det inte är möjligt att dika 

                                                 
383 Se SvL 15 §. 

384 Se SvL 16 § 

385 Se SvL 25 §. 

386 Se SvL 23 §. 

387 Se exempelvis Skogsskötselserien nr 10, skötsel av ädellövskog, skogsstyrelsen m.fl., 2009, s.6. 

388 D.v.s. en förlust i jämförelse med om skogsmarken istället för att bära ädla lövträd hade burit barrträd som gran 

och tall. 

389 Se exempelvis Skogsskötselserien nr 10, skötsel av ädellövskog, skogsstyrelsen m.fl., 2009, s.9. 

390 Se SvL 2 § 3st. 

391 Skogsbrukarens handbok, Sillerström, 1985, s.17. 

392 Se SvL 13 a §. 

393 Se SvL 13 a § 2st. 
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ur myrar eller avverka skog (enskilda träd får avverkas, givet att naturmiljöns karaktär inte 

ändras)394  som växer på hällmarker. Det är ej heller möjligt att via gödsling eller liknande 

försöka öka impedimentens virkesproduktion. Ett skogligt impediment är, ungefär som i fallet 

med lövskogar, tänkt att bestå, oavsett markägarens syn i frågan. 

 

Det står således klart att en skogsägare har betydligt många fler intressen att ta hänsyn till än 

enbart sina egna föreställningar om hur dennes egendom skall brukas. Jämfört mot andra typer 

av fastigheter rör det sig dessutom om en ganska stark detaljstyrning. Någon som äger en 

bostadsfastighet behöver exempelvis inte sköta denna på ett sätt som dels ska gynna biologisk 

mångfald, dels stärka svenskt näringsliv. 

 

Rådighetsinskränkningarna går så pass långt att jag skulle vilja påstå att den reella kontrollen 

över skogen inte ligger i markägarens hand, utan i statens. Markägaren må ha ett visst utrymme 

för egna beslut, men dessa måste fattas inom de ganska snäva ramar som ställs upp i SvL, SvF 

samt olika föreskrifter. 

 

Även om lagen på senare tid (d.v.s. från 1990-talet och framåt) genomgått ett antal 

regelförenklingar med syfte att bland annat öka markägarens inflytande rör det sig fortfarande 

om en tämligen stark kontroll över hur skogen ska skötas. Det är inte tal om att skogen skulle 

vara att betrakta som enbart privat fast egendom, som vid exempelvis bostadsfastigheter. Utan 

staten ställer fortfarande upp ett antal villkor för hur skogen skall brukas och skötas. Faktum är 

att brott mot SvL kan resultera i såväl viten,395 böter som fängelsestraff.396 

 

Vidare har skogsstyrelsen en rätt att ta ut säkerhet från en skogsägare om de skogsvårdsåtgärder 

som krävs anses vara dyra att genomföra.397 Dessutom förbehåller sig regeringen eller en av 

regeringen utsedd myndighet rätten att ta ut särskilda avgifter för den tillsyn och kontroll som 

eventuellt utövas.398  Inte nog med att en skogsägare utöver sina egna intressen har diverse 

samhällsintressen att ta hänsyn till, dessutom måste skogsägaren eventuellt betala för den tillsyn 

                                                 
394 Se SvL 13 a § 1st 2m. 

395  Se SvL 35§, eventuellt vite meddelas av tillsynsmyndigheten, vidare så kan även tvångsåtgärder vidtas på 

skogsägarens bekostnad. 

396 Se SvL 38§, fängelsestraffet är max 6 månader. 

397 Se SvL 36 §. 

398 Se SvL 37 §. 
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och kontroll som utövas för att säkerställa att dessa samhällsintressen respekteras. Utöver detta 

tillkommer så klart diverse skatteregler om taxering på den vinst som en eventuell avverkning 

leder till. 

 

Viktigt att påpeka är att skogen inte ägs av staten (om det inte rör sig om en skogsfastighet som 

ägs av ett statligt bolag, t.ex. Sveaskog). Situationen är alltså inte jämförbar med minerallagen, 

där en del mineraler anses vara ägd av markägaren medan andra inte anses ligga inom 

markägarens äganderätt.399 

 

Alla träd på en skogsfastighet anses ägas av markägaren, men staten utövar en stark kontroll 

över hur detta ägande ska se ut i praktiken. Detta leder enligt mig till en något oklar 

äganderättslig situation, där skogens status som nationell tillgång i praktiken resulterar i att 

staten och markägaren gemensamt äger en skogsfastighet. Markägaren må vara ägare till 

fastigheten och denne har rätt till virkesavkastningen eller annan ekonomisk vinning av skogen, 

men staten är den som bestämmer hur skötseln av skogen ska se ut i detalj. 

 

Då det finns flera uttalade ambitioner och mål med nu gällande skogsvårdslagstiftning som 

tydligt 

bekräftar att skogen inte är att anse som blott privategendom, utan även som ett medel för att 

uppnå diverse närings- och miljöpolitiska mål vill jag mena att det går att argumentera för att 

äganderätten som sådan är delad. Äganderätten över skogen är något som i praktiken inte enbart 

tillfaller markägaren, utan även det allmänna. 

 

Via den starka kontroll staten utövar över hur skogsbruket ska se ut i praktiken menar jag att en 

analogi till den romerska rättens syn på possessio och dominium kan göras. Possessio var i den 

romerska rätten en besittning över ett ting medan dominium snarare var en äganderätt över ett 

ting.400 Dagens skogsägare må ha en direkt besittning och åtkomst till sin skogsfastighet, vilket 

jag vill likna vid begreppet possessio. Däremot saknas en total kontroll i förhållande till andra 

                                                 
399 Jämför med följande uttalande: ”Mer än 99 procent av den svenska berggrunden utgörs av mineral som tillhör 

markägaren s.k. markägarmineral. De flesta av dessa mineral är relativt lätta att finna och utvinningen styrs 

inte av minerallagen utan marken upplåts av markägaren genom avtal. Därefter regleras utvinningen genom 

miljöbalken.” Prop. 2004/05:40 s.29. 

400 För en utförligare beskrivning av de bägge begreppen, se mitt avsnitt om saken, under 2.2.1. Kort kan dock 

nämnas att dominium utgick från jorden. 
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över denna egendom, vilket betyder att den enskilde skogsägaren inte kan anses ha fullständigt 

dominium över skogsfastigheten i fråga. Än tydligare blir det med tanke på att dominium 

byggde på jorden som egendom. Dagens skogsägare saknar total kontroll över jorden (d.v.s. 

skogsfastigheten), trots att jorden anses vara ägd av markägaren i fråga. 

 

Possessio och dominium är helt enkelt skilda från varandra när det kommer till privatägd skog. 

En skogsägare sköter skogen efter de riktlinjer som lagen ställer upp (om inte riskerar 

skogsägaren att utsättas för repressiva åtgärder från staten) men har egentligen ingen större 

möjlighet att påverka dessa riktlinjer och dess innehåll. 

 

Dominium över skogen ligger närmare staten än markägaren, även om det inte heller går att 

säga att staten utövar all form kontroll över skogen. Nuvarande lagstiftning sätter nämligen upp 

ramar eller gränser för hur skogsbruket ska bedrivas och ett visst mått av självbestämmande för 

skogsägaren finns. Däremot torde det stå klart att staten har ett betydligt mycket större 

inflytande än markägaren i skogsfrågor. Av den anledningen skulle jag vilja påstå att dominium 

över skogen saknas helt. Alternativt att dominium är att anse som fördelat mellan stat och 

markägare, med en klar övervikt till statens fördel.401 

 

Om dominium är en rätt till skogen så är possessio en besittning av skogen.402 Under nuvarande 

lagstiftning har skogsägaren en besittning till skogen, det är skogsägaren som ansvara för 

avverkning, nyplantering samt andra skogsåtgärder. Samtidigt som det allmänna har en rätt till 

skogen på så vis att det är staten som bestämmer hur skogsägaren ska utöva sin besittning eller 

possessio och vilken hänsyn som ska tas till diverse samhällsmål som exempelvis produktions- 

eller miljömålet. 

 

Ett tydligt exempel från praxis som visar på att det allmänna intresset kan ha ett stort inflytande 

över enskildas egendom är Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande från den 14 

februari 2014 mål-nummer 5962-12. Av domen framgår att svenska naturskyddsföreningen 

                                                 
401 Denna hållning kan dock kritiseras på den grund att dominium som bekant utgick från jorden, i dagens läge så 

uppstår ingen total kontroll för markägaren ur jorden. Kontrollen ligger, till en stor del åtminstone, hos det 

allmänna trots att det allmänna inte har några som helst egendomsanspråk på jorden (d.v.s en privatägd 

skogsfastighet). Från jorden verkar dominium inte längre kunna spira, även om dess innebörd, d.v.s kontroll i 

förhållande till andra existerar. 

402 Wennström, 2009, s.75 
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anses ha talerätt i vissa frågor som rör avverkning av skog. 

 

Enkelt sammanfattat så handlade domen om att skogsstyrelsen gett markägare tillstånd att 

slutavverka ca 40 hektar i ett fjällnära skogsområde som samtidigt ansågs ha betydande 

miljövärden. Skogsfastigheten låg alldeles i närheten av diverse fjällurskogar, naturreservat 

samt Sareks nationalpark varav en del av områdena var att anse som Natura 2000-områden. 

Vidare gränsade fastigheten till världsarvet Laponia.403 Trots att länsstyrelsen yttrat sig negativt 

till avverkningen med hänvisning till områdets väsentliga betydelse för naturvården beviljade 

skogsstyrelsen densamma. 

 

Detta beslut överklagades av svenska naturskyddsföreningen som yrkade att skogsstyrelsens 

beslut skulle upphävas. Förvaltningsrätten gick på svenska naturskyddsföreningens linje och 

upphävde skogsstyrelsens beslut. Detta resulterade i sin tur i att skogsstyrelsen och markägarna 

överklagade förvaltningsrättens dom. Kammarrätten gick emot förvaltningsrätten och 

upphävde dess beslut med hänvisning till att svenska naturskyddsföreningen saknade talerätt. 

 

Svenska naturskyddsföreningen svarade då med att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen. 

HFD fastslog att svenska naturskyddsföreningen hade talerätt404 , detta med hänvisning till 

Århuskonventionen.405  Däremot tog inte HFD ställning i frågan huruvida avverkning som 

sådan var laglig eller inte utan återförvisade fallet till kammarrätten. 

 

För äganderättens del betyder detta att allmänheten har talerätt i frågor som rör brukandet av 

privat egendom under vissa omständigheter. Detta anser jag är ytterligare ett argument till att 

äganderätten till skogen är något som är delat mellan allmänheten, staten och markägaren. Att 

allmänheten kan anses vara berörd över hur privat egendom sköts och brukas anser jag talar för 

                                                 
403 Se HFD mål-nr 5962-12 s.2. 

404 ”För att säkerställa tillgång till effektiva rättsmedel för allmänheten i enlighet med Århuskonventionens krav 

bör mot den angivna bakgrunden besluten anses angå Svenska Naturskyddsföreningen i den mening som avses 

i 22 § förvaltningslagen. Föreningen har således haft rätt att överklaga besluten. Kammarrätten skulle alltså 

inte ha avvisat föreningens överklagande.” Ibid. s.14. 

405 Se ibid. s.13 och följande särskilt följande citat: ”Besluten om tillstånd till avverkning i fjällnära skog får mot 

denna bakgrund anses vara sådana beslut som omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen. Det finns således 

en på konventionen grundad förpliktelse att säkerställa att allmänheten i enlighet med nationell rätt har tillgång 

till effektiva rättsmedel.” 
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att allmänheten också måste ha någon form av rätt till egendomen i fråga. Även om 

allmänhetens rätt ser annorlunda ut än den rätt som markägaren har innebär detta ändå att fler 

intressenter än markägaren finns. 

 

I praktiken kan en markägare behöva ta hänsyn (eller till och med helt behöva rätta sig) efter 

inte bara skogsstyrelsens beslut, utan även andra intressegruppers som exempelvis svenska 

naturskyddsföreningen. 

 

I min analys har jag uteslutande talat om äganderätten som ett begrepp, jag vill dock understryka 

att med detta begrepp inkluderar jag även rättspositivistiska och rättsrealistiska idéer om 

ägandet. Detta till trots att såväl Uppsalaskolans anhängare som rättspositivister förmodligen 

skulle ha ganska starka åsikter om bruket av termen äganderätt.406 Den poäng jag vill göra är 

snarare att oavsett om ägande (i ett rättspositivistiskt eller rättsrealistiskt sammanhang) kan 

kallas för äganderätt, skyddade positioner eller överhetens befallning407 så skiljer sig ägandet 

över skogen i jämförelse mot andra typer av egendom. När det kommer till ägandet över skogen 

finns fler parametrar och intressen att ta hänsyn till, oberoende av vad vi väljer att kalla ägandet 

som sådant. 

 

Klart står att en skogsägare i skötseln och brukandet av sin privata egendom måste ta hänsyn 

till ett flertal andra intressenter. Detta vill jag mena tydligt visar att ägandet inte till fullo ligger 

i skogsägarens hand, utan är delad mellan flera olika intressenter. Den enskildes äganderätt över 

skogen är helt enkelt villkorad på ett sådant vis att situationen kan liknas vid att en skogsägare 

snarare har en rätt att förvalta en skogsfastighet, å olika samhällsintressens vägnar. Situationen 

skulle kanske kunna liknas vid någon form av nyttjande- eller besittningsrätt som kan gå i arv, 

inte helt olikt hur vissa vasallförhållanden kunde se ut under medeltiden.408 

 

För att avslutningsvis svara på frågan som ställs i uppsatsen titel: 

                                                 
406 Se mina avsnitt 2.4 och 2.3.2 Lundstedt hade förmodligen menat att talet om en äganderätt ”är lika meningslöst 

som en papegojas pladder” och Bentham skulle antagligen yrka på att äganderätten är ”nonsens på styltor”. 

407 Bentham brukar beskriva rätten som en befallning riktad gentemot medborgarna, se exempelvis Nordin, 2003, 

s.473. 

408 D.v.s. en adelsman som erhåller en förläning under vissa villkor, exempelvis fullgörande av rusttjänst eller 

liknande. Jämför vidare det historiska begreppet feodalism. Givetvis rör det sig inte om någon livegenskap 

eller kungliga förläningar, poängen är snarare att skogen får brukas om än på statens nåder. 
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Skogen ”ägs” dels av det allmänna och dels av den enskilde där det allmänna sätter upp reglerna 

för hur den enskildes ägande ser ut i praktiken. Till följd av de regler som satts upp har så väl 

staten, allmänheten som den enskilde skogsägaren rätt till skogen, om än på olika vis. 
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Källförteckning 

Offentligt tryck 
 

Regeringens propositioner (prop.) 

 

Prop. 1903:46 “Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 46” 

 

Prop. 1974:166 “Kungl. Maj:ts proposition nr 166 år 1974” 

 

Prop. 1978/79:110  

 

Prop. 1983/84:94 ”med förslag till ädellövskogslag, m.m.” 

 

Prop. 1990/91:3 ”om skogsbruket i fjällnära skogar” 

 

Prop. 1992/93:226 “Om en ny skogspolitik” 

 

Regeringens proposition 2004/05:40 ”Ändringar i minerallagen” 

 

Prop. 2007/08:108 “En skogspolitik I takt med tiden” 

 

Regerings proposition 2009/10:201 ”Gränser i skog” 

 

Prop. 2013/14:141 “En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster” 

 

Statens offentliga utredningar 

 

SOU 2005:39 ”Skog till nytta för alla?” 

 

Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen 

 

HFD, 2014-02-16, mål 5962-12. 
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