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1 Inledning 

 

1.1 Inledning 

  

Under de senaste åren har en debatt förts i media och i övrigt rörande hur den 

svenska skogen hanteras. Åsikterna går skarpt isär om hur skogen ska skötas, 

värderas och skyddas. Äganderätt ställs mot allemansrätt, vilket är naturligt, men 

äganderätten ställs också mot skogsvårdslagens principer om effektivt skogsbruk 

och om miljöhänsyn. Särskilt de senare reglernas funktion ska diskuteras i det här 

arbetet. Vidare ställs näring mot näring, där exempelvis turistnäringens intressen i 

skogen är helt andra än skogsbolagens eller gruvbolagens, varvid diskussion om 

vad som är värde och effektivitet uppstår.
1
 

Jag kommer att gå in på skogsvårdslagstiftningens funktion i dess miljö- eller 

skogsskyddande roll och särskilt hur reglerna tolkas och brukas i relationen mellan 

myndigheter och våra stora skogsbolag, med vilka jag avser det relativa fåtal bolag 

som år 2011 ägde nära 40 % av den svenska skogen.
2
 Därtill kommer att 

skogsbolag i många fall utövar den praktiska förvaltningen av andra skogsägares 

skog. Genom att fokusera på de stora bolagen och deras verksamhet hoppas jag 

kunna studera en mer homogen samling ärenden och ett mer likartat arbetssätt, än 

om jag även skulle inkludera den stora massan små skogsägare.  

I den öppna debatten hävdas ofta att myndigheterna av olika anledningar är 

otillräckliga i sin tillsyn av särskilt skogsbolagens miljöhänsyn och att reglerna 

                                                           
1
 Se t. ex. Brännlund, Runar; Lundmark, Robert; Söderholm, Patrik, Kampen om skogen – Koka, 

såga, bränna eller bevara?, 1 u., SNS förlag, Stockholm, 2010 (cit. 

”Brännlund/Lundmark/Söderholm”), s. 46 ff. 

2
 Skogsstyrelsens på myndighetens hemsida sammanfattade information, 

”www.skogsstyrelsen.se/fastagare”, hämtat den 12 december 2013. 
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därför inte efterlevs.
3
 På så sätt blir miljöskyddet i skogen lidande och lagstiftarens 

vilja får inget eller litet genomslag. Målet med mitt arbete är att undersöka vad 

lagstiftaren avsett med de skogsrelaterade miljöskyddsreglerna och hur dessa 

tolkas idag. Därefter avser jag undersöka om det föreligger tillämpningsproblem 

gällande bestämmelserna 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med arbetet kan sammanfattas till att finna svaret till två frågeställningar: 

 

- Vad är syftet med skogsskyddsreglerna? 

- Kan reglerna tillämpas i enlighet med sitt syfte? 

 

Som ett slags delmål för att kunna besvara frågeställningarna vill jag beröra vad 

lagstiftaren ursprungligen avsåg med de skogsskyddande reglerna och om denna 

avsikt har ändrats till en annan efter att till exempel mer än trettio år har gått sedan 

skogsvårdslagen ursprungligen trädde i kraft, med mellankommande EU-rätt och 

ökande miljömedvetenhet. Min mening är att en sådan undersökning är nödvändig 

för att man sedan ska kunna uttala sig om reglernas ändamålsenlighet i ett 

nutidssammanhang, vilket i sin tur kan sägas vara frågeställningens kärna.  

Tonvikten kommer att ligga på att undersöka reglernas syfte och funktion av 

idag och vilka tolkningar som gäller i praxis, liksom att sätta reglerna i relation till 

varandra och diskutera deras inbördes förhållande och verkan, för att ge en klar 

bild av det totala skyddet, så som det är eller inte är.  

 

 

                                                           
3
 Se t. ex. Naturskyddsföreningens debattartikel genom v. ordf., Åström, Karin, Svensk naturskog 

snart borta, Svenska Dagbladet, 17 juni 2013. Alt. Zaremba, Maciej, Skogen vi ärvde, Svante 

Weyler Bokförlag AB, Stockholm, 2012, passim. 
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1.3 Metod och avgränsning 

 

Jag kommer att i utredningen använda mig av rättsvetenskaplig metod med 

systematisering av rättskällor och abstrahering av juridiska begrepp för att på bästa 

sätt kunna beskriva och analysera rättsreglerna inom det juridiska systemet. 

Frågeställningen tillåter bara besvarandet av om, och inte varför, reglerna tolkas 

enhetligt och riktigt. Att avgöra de eventuella strukturella eller ekonomiska 

orsaker som kan ligga bakom diskrepanser lämnar jag åt någon annan, eftersom 

det fordrar en helt annan typ av undersökning och den ena utredningen i min 

mening är lika nödvändig som den andra.  

Om jag utgick helt från ett statiskt tillstånd eller valde nuet som uteslutande 

perspektiv skulle tidigare praxis riskera att bli missvisande eftersom den skulle 

kunna hänvisa till, eller utgöra, en annan tolkning av rättsreglerna än den idag 

aktuella. Det är därför nödvändigt att ta de ursprungliga idéerna och syftena med 

de olika reglerna i beaktande för att kunna få en helhetsbild av rättsläget och 

därmed ett bättre underlag för en beskrivning av syftet idag. Jag vill emellertid 

betona att denna del av utredningen kommer att vara snarare ett medel än ett mål. 

Det finns på skogsvårdens område mycket lite praxis, i synnerhet från över-

rätterna. Orsaken till detta synes vara okänd också för Skogsstyrelsen som 

ansvarig myndighet, vilken endast kan ge som förklaring att det är få beslut som 

överklagas alls och ännu färre som överklagas till överinstans.
4
 Detta får till 

naturlig följd att tonvikten i arbetet kommer att ligga på förarbetsuttalanden och 

doktrin, medan praxis kommer att behandlas i den mån relevant sådan går att 

finna. 

Vid den inledande, allmänna, delen där de för arbetet relevanta reglerna ska 

presenteras kommer så göras genom att en sammanställning görs av de mest 

relevanta bestämmelserna för skogsskyddet och dessa sedan behandlas och deras 

funktion inom skogsrätten förklaras. Jag kommer emellertid, av hänsyn till den 

begränsade tids- och utrymmesramen för detta arbete bara att behandla de regler 

                                                           
4
 Jörgen Ringagård, lagspecialist på Skogsstyrelsen, per e-post den 13 november 2013. 



6 

 

som gäller för skogen generellt och alltså utelämna de specialregler som finns för 

exempelvis fjällnära skog. De särskilda skogstyperna är dessutom just särskilda 

och bör behandlas separat. 

 Rapporter om hur skogen brukades vid de aktuella tidpunkterna kommer också 

att vid behov refereras till för att ge klarhet i under vilka förhållanden som reglerna 

tillkom och för att tjäna som jämförelser i senare delar av texten, även om antalet 

sådana hänvisningar bör bli litet. Eftersom det sammanställande och beskrivande 

avsnittet är ett medel snarare än ett mål i sig kommer också utredningen att vara 

begränsad i sitt djup och omfång.  

Av den anledningen att syftet med arbetet är att utröna om en diskrepans 

föreligger mellan det resultat som skogsskyddsreglernas syftar till och deras 

faktiska tillämpning och konsekvenser idag kommer jag att lägga stor vikt vid 

förarbetena till respektive regel. Jag kommer också att se vilka uttalanden som 

därutöver gjordes i olika media och sammanhang vid reglernas tillkomst för att på 

detta sätt få en helhetsbild. Vid behov och förekomst kommer också praxis rörande 

reglernas föregångare eller ursprungliga lydelse att tas upp för att ge en bild av de 

nutida reglernas tidiga existens. Lagkommentarer bör vidare tjäna till att ge en 

ytterligare vinkel. Vad som framkommer härvid kommer att fungera som 

utgångspunkt vid jämförelsen med den nutida regeltolkningen. 

Avsikten är inte att jag ska bedöma hur myndigheternas resurser påverkar 

tillsynen. Inte heller hur långt skogsbolagens miljöhänsyn går utöver vad lag och 

myndighet kräver. Intressant är istället vilka förutsättningar reglerna uppställer för 

tillämpning och efterlevnad. 

Vid diskussionen om reglerna i nutidskontext, vilken i praktiken till del kommer 

att utgöra en komparativ del, kommer jag att ta till hjälp myndigheternas rapporter 

och meddelanden, liksom givetvis doktrin och i någon mån praxis. Särskilt 

Skogsstyrelsens egna föreskrifter kommer att vara ett stöd för tolkningen av de 

centrala reglerna, dock i jämförelse med övriga källor.  

Vidare kommer jag att beröra den EU-rätt som direkt kan påverka tillämpning 

och tolkning på skogsskyddets område. Värt att minnas är att vare sig när 
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nuvarande skogsvårdslag trädde i kraft, eller vid dess omfattande reform i början 

av 90-talet, var Sverige medlem av EU. EU-rätten har på en del områden företräde 

framför svensk rätt och skogsvården träffas inte sällan. Detta blir för skogs-

skyddets del särskilt tydligt vid frågor som berör Natura 2000-områden och 

artskydd, i det fallet med omedelbar inblandning av implementerad EU-rätt. En 

annan mycket viktig aspekt är att det på miljörättens område i viss mån kan vara 

möjligt att göra undantag från annan EU-rätt, på grund av dess väsentlighet.
5
 En 

fullständig genomgång av skogsskyddet inom EU-rätten skulle ta alltför mycket 

utrymme i anspråk, varför endast centrala delar kommer att tas fram. Så gäller 

visserligen också för inhemska rättsregler.   

Avslutningsvis kommer jag att söka få svar från de stora skogsbolagen rörande 

deras syn på reglerna, i första hand genom direkta frågor till bolagen, i andra hand 

eller kompletterande genom att läsa yttranden, remissvar (samrådssvar) och 

inlagor från bolagen och deras branschorganisationer. Eftersom skogsvårdslagen 

till del bygger på självreglering
6
 och branschen dessutom historiskt varit 

ekonomiskt mycket viktig vid är det nödvändigt att även belysa gällande be-

stämmelser från branschsynpunkt. Avgränsningen till hanteringen av skogs-

bolagens verksamhet beror på att det på så sätt handlar om ett fåtal subjekt som 

dessutom drivs av i grunden samma motivation, nämligen vinstsyfte. Även om 

förstås arbetssättet mellan olika bolag kan skilja sig (det kan förvisso vara ett 

konkurrensmedel) och ävenså skogsbruket inom ett bolag, så är det rimligt att anta 

att skillnaden internt mellan och inom bolagen är mindre än den inom den stora 

massan av resterande skogsägare. Övriga skogsägare kan påverkas av vitt skilda 

drivkrafter och förutsättningarna kan vara lika skilda, vilket kan påverka i onödigt 

stor utsträckning det praktiska underlag som rättstillämpningen har att hantera. 

Därtill är det förstås så att den genomsnittlige skogsägaren i Sverige till skillnad 

                                                           
5
 Langlet, David; Mahmoudi, Said, EU:s miljörätt, 3 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 (cit. 

”Langlet/Mahmoudi”), s. 106 f. 

6
 Utförligt om detta: Forsberg, Maria, Skogen som livsmiljö: En rättsvetenskaplig studie om skyddet 

för biologisk mångfald, forskningsavhandling för Uppsala universitet, 2012 (cit. ”Forsberg”), s. 

115. 
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från de stora bolagen inte regelbundet är tillfrågad remissinstans för nya förslag på 

skogsskyddets område, något som torde ge åtminstone en annan insyn i och 

förståelse för ny lagstiftning.
7
   

Denna hänsyn till privata subjekts syn på lagstiftning vid syftesbestämning av 

densamma kan ifrågasättas ur juridisk metodsynpunkt, men det är min uppfattning 

att den valda lösningen är till gagn för att slutligen korrekt besvara fråge-

ställningen.  

 

1.4 Disposition 

 

I avsnitt 2 kommer jag att gå igenom skogsvårdslagstiftningen översiktligt och de 

centrala reglerna för den övriga framställningen kommer att lyftas fram beskrivas 

för att ge läsaren en grundläggande bild av ramen för arbetet. Något om syftet vid 

den aktuella regelns införande kommer också att införas, liksom om förhållandet 

mellan olika regelverk. Tanken är att ge läsaren en inblick i ämnet och en god 

grund att stå på inför senare, mer djupgående analys. 

I avsnitt 3 kommer jag sedan söka finna den tolkning som görs av reglernas 

innebörd och avsikt. I denna del kommer också vägas in och kommenteras EU-

rättens påverkan på skogsvårdsreglerna. I avsnitt 3 kommer också att särskilt 

framhållas de fall där reglernas betydelse tycks ha förändrats särskilt mycket sedan 

införandet. I kapitel 2 och 3 kommer därtill övergripande och vid behov de prakt-

iska tillvägagångssätt som skogsindustrin och myndigheterna använder sig av i 

sina respektive verksamheter, för att ge en förståelse för reglernas utformning och 

innehåll. Förhoppningsvis kommer den första av de två frågeställningarna att be-

svara fullgott här.  

I avsnitt 4 analyseras och diskuteras vad som framkommit i föregående två 

avsnitt, varpå i avsnitt 5 en kortare slutsats följer.  

 

                                                           
7
 T. ex. Skogsstyrelsens missiv av den 19 mars 2013 (Dnr 2011/4510), den 19 mars 2013 (Dnr 

2011/3281) och den 12 juni 2013 (Dnr 2013/1615), mars 2013. 
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2 Skogsskyddsreglerna 

 

2.1 Inledning 

 

I detta avsnitt kommer de centrala regler för skogsskyddet som senare ska 

kommenteras mer ingående beskrivas. Varje författning kommer att visas för sig, 

liksom i något fall de bestämmelser däri som genom sin betydelse förtjänar att tas 

upp för sig.   

Det måste kanske redan här förtydligas vad som avses med skogsskyddsregler, 

eller regler till skydd för skogen. Tanken är att begreppet ska beskriva de 

föreskrifter som till sitt syfte, åtminstone vid första anblick, har att värna skogen 

som social eller biologisk resurs. Det är med andra ord inte skyddet för skogen 

som industriell eller kommersiell råvara som åsyftas med ordvalet, utan dess 

mjuka värden och kanske särskilt de som anknyter till den biologiska mångfalden. 

Det är de bestämmelser som är mest relevanta för detta skydd som beskrivs i detta 

arbete. 

Miljöbalken är av uppenbara skäl grundläggande för all miljövård och gäller 

som huvudregel parallellt med skogsvårdslagen.
8
 Det är av flertalet anledningar 

främst biotops- och områdesskyddande regler i miljöbalken samt de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken som aktualiseras på ett generellt skogligt 

plan med sådan aktualitet att de förtjänar att diskuteras här. De allmänna 

hänsynsreglerna genom sin breda tillämplighet och biotopsskyddsreglerna i miljö-

balkens 7 kap. 27-28b §§ genom deras särställning i skogsvårdslagen. Reglerna i 3 

kapitlet om riksintressen, kanske särskilt 3 kap. 4 § om riksintresse för skogs-

bruket, kan vara tillämpliga i fall av ändrad markanvändning,
9
 men saknar för 

skogsskyddets del ständig tillämpbarhet vad gäller den stora massan skog. Ordinär 

produktionsskog pekas i de flesta fall inte ut som riksintresse för natur- eller 

kulturvård och 3 kap. 4 § om skogsbruket är ingen skogsskyddande regel, eftersom 

                                                           
8
 Prop. 1997/98:90, s. 243. 

9
 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 30. 
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den syftar till att säkra virkesproduktion.
10

 Av dessa skäl kommer reglerna inte att 

behandlas vidare. 

Det finns förstås regler som mer eller mindre direkt och i högre eller lägre ut-

sträckning berör skogsskyddet på vitt skilda håll i lagstiftningen.
11

 Allra viktigast 

är troligen skogsvårdslagens regler, främst dess 1 § i vilken miljövärdet i skogen, 

som utgångspunkt, likställs med det ekonomiska värdet. 10 § behandlar sätten för 

avverkning och i dess sista stycke medger den en möjlighet till dispens av 

miljöskäl. Helt central för skogsvårdslagens skogsskydd, eller till och med skogs-

skyddet överhuvudtaget, är 30 § skogsvårdslagen som ger Skogsstyrelsen 

möjlighet att meddela föreskrifter för att skydda skogen ur miljömässiga aspekter, 

där de miljömässiga aspekterna inkluderar ett brett spektrum av frågor, vilket 

framgår direkt av bestämmelsen och genom Skogsstyrelsens föreskrifter till 

skogsvårdslagen, 7 kap. 1 § SKSFS 2011:7. Tolkningen av 30 § är inte 

oproblematisk och detta gäller särskilt dess relation med eller till miljöbalken. 

Genom särskilt 30 § skogsvårdslagen följer också ett antal föreskriftssamlingar 

från Skogsstyrelsen som utpekas som ansvarig myndighet genom skogsvårds-

förordningens (1993:1096) 30 §. Flera av dessa föreskriftssamlingar innehåller 

specialregler avseende till exempel fjällnära skog eller ädellövskog,
12

 men mycket 

viktig för naturvården ur myndighetsperspektiv är nyssnämnda SKSFS 2011:7 

med föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen.  

Genom Sveriges inträde i EU följer också en bundenhet av unionens miljörätt, 

såvida EU har genomfört någon lagstiftning på området, art. 2.2 och 192 

funktionsfördraget.
13

 Om de inhemska åtgärderna är strängare än vad EU-rätten 

föreskriver kan de emellertid tillåtas, art. 193 funktionsfördraget. Även om det 

finns flera rättsakter inom unionsrätten som berör skogen och skogsskyddet är det 

                                                           
10

 A. prop. s. 31. 

11
 En sökning på förleden ”skog-” i rättsdatabaserna Zeteo och Karnov ger 391 respektive 381 

träffar i författningstext (hur många som precist berör skogsskyddet är givetvis en annan sak). 

12
 Skog bestående av trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn i viss 

utsträckning, SVL 22-23 §§. 

13
 Langlet/Mahmoudi, s. 120 ff. 
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framför allt art- och habitatdirektivet som fått stor betydelse och därför kommer att 

tas upp här.
14

 

 

2.2 Miljöbalken (1998:808) 

 

Miljöbalken innehåller den centrala lagstiftningen på miljörättens område och 

gäller därmed också för skogen och skogliga frågor.
15

 Balken tillkom för att 

genom en samlad miljölagstiftning bättre tillse att miljöfrågor fick tillräckligt 

genomslag, och innebar att regler från ett flertal olika författningar inkorporerades 

i den nya miljöbalken.
16

 Skogsvårdslagen fick emellertid bestå, eftersom den an-

sågs innehålla för många regler som inte var av miljöskyddskaraktär utan handlade 

allmänt om skogsskötsel och att dessa regler därför inte var lämpliga att inta i 

miljöbalken.
17

 

Det är särskilt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel som 

aktualiseras vid frågor om skogsskötsel, tillsammans med reglerna om art- och 

områdesskydd. De allmänna hänsynsreglerna sätter en miniminivå för vilken 

miljöhänsyn en verksamhetsutövare måste ta i olika avseenden, exempelvis vid 

teknikval och placering av verksamheten,
18

 och kan enkelt appliceras på skogsbruk 

tack vare deras generella utformning och allmängiltighet.
19

 De allmänna hänsyns-

reglerna ska följas såvida det inte är orimligt att göra så, miljöbalken 2 kap. 7 §, 

                                                           
14

 Se särskilt prop. 2000/01:111, s. 1. 

15
 Se t. ex. Holmgård, Lars, Miljöbalken, Ny Juridik, 2:98, s. 11. 

16
 Bengtsson, Bertil; Bjällås, Ulf, Rubensson, Stefan; Strömberg, Rolf, Miljöbalken – en 

kommentar, Karnov rättsdatabas (cit. ”Bengtsson m. fl. Karnov”), Inledning, hämtat den 2 

december 2013. 

17
 Prop. 1997/98:45, s. 189. 

18 Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, Iustus förlag, 3 u., Uppsala, 

2012 (cit. ”Michanek/Zetterberg”), s. 452. 

19
 Bengtsson, Bertil; Bjällås, Ulf; Rubensson, Stefan; Strömberg, Rolf, Miljöbalken, rättsdatabasen 

Zeteo (cit. ”Bengtsson m. fl. Zeteo”), kommentar till 2 kap., inledningen, hämtat den 3 december 

2013. 
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och kraven ska inte sättas lägre än att miljöbalkens mål uppfylls.
20

 Med andra ord 

ska bedömningen göras bland annat så att en hållbar utveckling främjas och den 

biologiska mångfalden bevaras, miljöbalken 1 kap. 1 §.
21

 

I miljöbalkens 7 och 8 kapitel finns reglerna om art- och områdesskydd, det vill 

säga de regler som medger att föreskrifter meddelas rörande exempelvis frid-

lysning av en växtsort, 8 kap. 1 §, och upprättande av naturreservat, 7 kap. 4-8 §§. 

Eftersom en stor del av Sveriges natur utgörs av skog är det ofta skog eller 

organismer som lever i skogen som skyddas genom dessa bestämmelser. 

 

2.3 Skogsvårdslagen (1979:429) 

 

2.3.1 Inledning 

 

Skogsvårdslagen är den lag som gäller för all hantering av skog.
22

 Namnet på 

lagen antyder möjligen att det rör sig om en rent naturskyddande lag, vilket dock 

inte är fallet. Istället likställer lagen, åtminstone vid en första anblick, vikten av 

skogen som industriråvara med dess betydelse som naturresurs.
23

   

Viktigt när man talar om skogsvårdslagen är att minnas att det i praktiken oftast 

är lagen såsom den ser ut sedan 1994 man åsyftar. Detta eftersom den då genom-

gick en stor reform, vilken i många avseenden förändrade skogspolitiken mot ett 

mer avreglerat skogsbruk, i bemärkelsen mindre detaljstyrt från statligt håll.
24

 Lag-

stiftaren ville med denna reform utöka hänsynen inom skogsbruket till natur-

vårdens intressen, där lagstiftaren ansåg att lagen delvis hade misslyckats under 

                                                           
20

 Prop. 1997/98:45, s. 232. 

21
 Se äv. prop. 1997/98:45, s. 1. 

22
 Prop. 1978/79:110, s. 1. 

23
 Michanek/Zetterberg, s. 476. 

24
 En jämförelse kan göras med vad som gällde för 100 år sedan. I NJA 1915 s. 411 ansåg Högsta 

domstolen, genom fastställande av häradsrättens dom, att en skogsägare låtit sin skogs försumpas 

varför han ålades att utföra vissa, noga preciserade, åtgärder samt tillse att ett, lika noga preciserat, 

antal träd av visst slag planterades. 
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tiden som gått sedan den stiftades 1979.
25

 Att använda avreglering som form 

förklarades med att det för det första ändå kunde kombineras med ökade krav och 

för det andra att den tonvikten i miljöarbetet skulle ligga på att utbilda skogsägarna 

snarare än att peka med hela handen.
26

 Före 1994 gällde att hänsyn skulle tas 

genomgående till bland annat naturvärden, men den likställighet av dessa värden 

med produktionsvärdet av skogen som gäller sedan 1994 fanns inte.
27

 Dessutom 

ställdes tydligare krav på skogsägaren rörande hur och när han fick avverka och 

hur skogen i övrigt skulle skötas.
28

   

Den ökade miljöhänsynen i lagen initierades av deltagandet vid Förenta 

Nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 

(Riokonferensen).
29

 Vid konferensen fastslogs värdet av biologisk mångfald 

genom antagandet av den så kallade Riokonventionen om biologisk mångfald
30

 

liksom Riodeklarationen
31

 och dessutom antogs bland annat ett icke-bindande 

dokument om skogsvård kallat Skogsprinciperna.
32

 Trots att Skogsprinciperna 

alltså inte är bindande och möjligen också dokumentets ändamålsenlighet kan 

betvivlas
33

 var den svenska meningen att stor vikt skulle läggas vid principerna, 

                                                           
25

 Prop. 1992/93:226, s. 25.  

26
 Prop. 1992/93:226, s. 66. 

27
 Prop. 1978/79:110, s. 11 f. och prop. 1992/93:226, s. 26. 

28
 Se t. ex. prop. 1982/83:145, s. 1, om införande av krav på att avverka avverkningsmogen skog. 

29
 Prop. 1992/93:226, s. 24. 

30
 Convention on Biological Diversity. Rio de Janeiro, 5 juni 1992. Ratificerades av Sverige den 16 

december 1992. 

31
 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Annex I, Rio 

Declaration on Environment and Development, Rio de Janeiro. 

32
 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Annex III, Non-

Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, 

Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, Rio de Janeiro. 

33
 Ebbesson, Jonas, Internationell miljörätt, Iustus förlag, 2 u., 2000 (cit. ”Ebbesson IM”), s. 177. 

Ebbesson menar att Skogsprinciperna i stort sett bara upprepar vad som redan står i exempelvis 

Riodeklarationen och att de dessutom inte verkar för en internationalisering av skogsskyddsfrågan 

utan snarare tvärtom, trots vad som sägs i ingressen om att frågan är global. 
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vilka grovt förenklat behandlar frågor om hur ökad social och miljömässig hänsyn 

ska tas till skogen.
34

 

 

2.3.2 Målstadgandet, 1 § 

 

Skogsvårdslagen uttrycker i lagens första bestämmelse två mål, produktionsmålet 

och miljömålet. Definitionen av dessa och deras inbördes relation är av vikt för att 

få en bild av vad som ska uppnås genom skogsvårdslagen i övrigt, eftersom lik-

ställigheten av de två målen varit den grundläggande utgångspunkten i lagen sedan 

1994.
35

  

Vad gäller det skogsskyddande målet, miljömålet, sägs att skogen är en förnybar 

resurs och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Denna lydelse infördes vid 

reformen 1994, varvid departementschefen i propositionen uttalade bland annat att 

”[e]n biologisk mångfald (...) i skogen skall säkras.”.
36

 Vidare ska hänsyn tas till 

andra värden i skogen. 

 Den andra delen av skogsvårdslagens 1 § bestämmer produktionsmålet, det vill 

säga meningen att skogen ska brukas för ekonomisk vinning, huvudsakligen 

genom virkesproduktion.
37

 Produktionsmålet beskrivs som att skogen uthålligt ska 

ge god avkastning. 

 

2.3.3 Dispens från produktionsoptimal avverkning, 10 § 3 st.  

 

10 § skogsvårdslagen föreskriver att avverkning ska ske ändamålsenligt för 

återväxten eller för att främja skogens utveckling (gallring eller röjning).
38

 Enligt 

samma bestämmelse får Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om att skydda yngre 

                                                           
34

 Prop. 1992/93:226, s. 24 samt Skogsprinciperna. 

35
 Se t. ex. prop. 1992/93:226, s. 1, prop. 1997/98:158, s. 16 och prop. 2007/08:108, s. 1. 

36
 Prop. 1992/93:226 s. 27. 

37
 Prop. 1992/93:226, s. 32 f. 

38
 Angående att gallring eller röjning åsyftas: SKSFS 2011:7, allmänt råd till 3 kap. 2 § samma 

författning.  
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skog. Därtill ges i tredje stycket en möjlighet att få dispens från avverkningskraven 

av naturvårdande skäl. Dispensmöjligheten är viktig ur naturvårdshänseende just 

genom att den medför att inte i alla fall den avverkningsmetod som är mest 

gynnsam för den ekonomiska avkastningen väljs.  

Huvudregeln, att avverkning ska ske på produktionsmässigt mest gynnsamma 

sätt motsvarades av 12 och 13 §§ före 90-talsreformen.
39

 12 och 13 §§ utformades 

för att bidra till maximerad produktion sett över tid och skulle förhindra förtida 

avverkning av skog, liksom andra än effektmaximala avverkningsformer. Mening-

en var att regeringen och Skogsstyrelsen skulle precisera bestämmelserna så att det 

fanns tillämpbara regler för alla skogstyper och trädslag.
40

 Vid 90-talsreformen 

sammanfogades alltså 12 och 13 §§ till nuvarande 10 §. Några omfattande 

sakförändringar var inte avsedda, men i linje med reformens avreglerings- och 

miljöhänsynstankar motiverades regeln och de små färändringar som genomfördes 

med att skogsbrukaren skulle få ökade möjligheter att själv välja avverknings-

metod och –tid, med hänsyn kanske till naturvård. Bland annat togs de i gamla 12 

§ preciserade och stipulerade skogsskötselmetoderna gallring och röjning bort ur 

lagregeln, liksom begreppet slutavverkning. Detta för att inte redan i lagtext 

diktera de precisa villkoren för den enskildes skogsbruk.
41

 Idag återfinns, som nyss 

nämnt, istället gallrings- och röjningskraven nu i Skogsstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd.
42

   

Med gallring av skog menas att glesa ut ett skogsbestånd genom att såga ned de 

träd som skogsägaren av någon anledning inte vill ha kvar samtidigt som det gall-

rade virket kan säljas och ge skogsägaren en vinst trots att inte hela beståndet är 

redo att avverkas. Gallring kan göras av olika skäl, men det vanligaste måste vara 

att skogsägaren önskar få ut den nyss beskrivna delvinsten samtidigt som kvar-

                                                           
39

 Prop. 1992/93:226, s. 91. 

40
 Prop. 1978/79:110, 43 ff. 

41
 Prop. 1992/93:226, s. 91. 

42
 Se not 36. 
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varande träds växtkraft ökar.
43

 Röjning utförs på väldigt ung skog för att glesa ut 

den täta massa av likgammal skog som växt upp efter att ett hygge planterats. 

Något omedelbart ekonomiskt värde av röjning tillfaller normalt inte skogsägaren, 

utan åtgärden är rent produktionshöjande.
44

 

Möjligheten till dispens av naturvårdande (eller kulturvårdande) skäl infördes år 

2005, med motiveringen att möjliggöra exempelvis gallring av hagmark eller 

undantag för tätortsnära skogar.
45

 Tidigare, sedan 1994, hade gällt att dispens fick 

medges endast för experiment- och forskningsändamål.
46

 Bestämmelsen infördes 

dock inte med avsikten att något annat än produktionsoptimal avverkning skulle 

bli vanligt, utan för att i något fall kunna meddela dispens. Undantags-

bestämmelsen ska enligt motiven användas restriktivt till dess att större kunskap 

om alternativa avverkningsmetoder finns. Med regeringens ord kan inte av-

verkningsformer som inte ger tillfredsställande återväxt accepteras.
47

  

 

2.3.4 Möjlighet att meddela föreskrifter till skydd för natur och kultur, 30 § 

 

I 30 § skogsvårdslagen anges bland annat att regeringen eller utpekad myndighet, 

det vill säga Skogsstyrelsen enligt 30 § skogsvårdsförordningen, får meddela 

föreskrifter till skydd för skogens miljömässiga eller kulturmässiga värden. 

Bestämmelsen är central för frågor om den faktiska och praktiska tillsynen och 

tillämpningen av skogsvårdslagens skogsskyddsregler genom att ge Skogs-

styrelsen möjlighet att ingripa till skydd för de icke-ekonomiska skogliga värdena 

på så sätt att den eftersträvade miljöhänsynen i skogen efterlevs och efterhålls. 

                                                           
43

 Se t. ex. Agestam, Eric, Skogsskötselserien – Gallring, Skogsstyrelsens förlag, 2009, s. 5 ff. och 

jfr för syftesdiskussion med Södra Skogsägarnas broschyr Gallringsinstruktioner eller Mellanskogs 

Mellanskogsgallring, båda hämtade från respektive bolags hemsida den 4 november 2013. 

44
 Pettersson, Nils; Fahlvik, Nils; Karlsson, Anders, Skogsskötselserien – Röjning, Skogsstyrelsens 

förlag, 2 u., 2012, ss. 5 och 62 f. 

45
 Prop. 2004/05:58 s. 26 f. 

46
 Prop. 1992/93:226, s. 91. 

47
 Prop. 2004/05:58 s. 18 f. 
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30 § motsvarades före 1994 av 21 § i skogsvårdslagen vid vilkens införande 

departementschefen argumenterade för vad som idag skulle kallas för för-

siktighetsprincipen. Detta genom att han motiverade bestämmelsen bland annat 

med att inga oprövade skogsbruksmetoder skulle tillåtas förrän deras miljö-

påverkan fullgott utretts, men även i det att regeln skulle kunna användas för att 

meddela föreskrifter som gör att kalhyggens storlek begränsas, vilket då, liksom 

1994, togs in uttryckligen i lagregeln.
48

 Regeln utvidgades sedermera till att gälla 

också kulturmiljöhänsyn och vid 90-talsreformen genomförder inga andra än-

dringar än att den icke uttömmande listningen av möjliga föreskriftstyper som ges 

i regeln, till exempel begränsning av hyggesstorlek, utökades något.
49

 

Regeringen anförde vid miljöbalkens införande att om miljöbalken och dess 

allmänna hänsynsregler tilläts tillämpas vid avverkning skulle resultatet riskera att 

bli att någon ny skog inte fick återplanteras, utan att i och för sig förklara detta 

yttrande. Delvis på grund av risken för utebliven återplantering hade dock redan 

tidigare förtydligats i 30 § tredje stycke att föreskrifter inte får meddelas som 

innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
50

 Om ett avsevärt för-

svårande föreligger ska istället naturskyddsområden eller liknande skydd 

upprättas.
51

 

Värt att hålla i minnet vid läsning av och om 30 § är att överträdelse av en 

föreskrift meddelad med stöd av den, liksom gäller allmänt vid överträdelser av 

skogsvårdslagens regler, inte kan medföra någon sanktion i och för sig. Först efter 

att Skogsstyrelsen meddelat ett preciserat föreläggande eller förbud i det enskilda 

fallet kan sanktionsgrundande handlande företas. Detta eftersom skogsbrukets 

förutsättningar skiljer sig så mycket mellan olika geografiska områden och även 

inom ett område att rättssäkerheten skulle äventyras om generella föreskrifter var 

sanktionsgrundande.
52

  

                                                           
48

 Prop 1978/79:110, s. 56 f. 

49
 Prop. 1992/93:226, s. 62. 

50
 Prop. 1997/98:90 s. 243 f. 

51
 Prop. 1978/79:110, s. 50. 

52
 Prop. 1992/93:226, s. 63 ff. 
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Det följer av 35 § skogsvårdslagen att Skogsstyrelsen får meddela de förbud och 

förelägganden som krävs för att föreskrifter eller lag ska följas och att så får ske 

omedelbart när det rör skydd för naturen. Det normala är annars att först efter att 

skogsbrukare underlåtit att följa Skogsstyrelsens råd föreläggande eller förbud får 

meddelas, 35 § 2 st. Föreläggandet får förenas med vite.  

Av 38a § följer att böter kan utdömas för brott mot föreläggande eller förbud 

som meddelats med stöd av 30 §-föreskrifter. 

 

2.4 Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)
53

 

 

Art- och habitatdirektivet är den EU-rättsakt, tillsammans med det så kallade 

fågeldirektivet,
54

 som ligger till grund för det omfattande systemet med Natura 

2000-områden, det vill säga områden med särskilt skyddsvärda biotoper som ska 

skyddas från negativ påverkan för att bevara den biologiska mångfalden.
55

 Med 

tanke på den stora andel av Sveriges naturyta som består av skog är det förståeligt 

att en stor del av Natura 2000-områdena berör skogsmark. Eftersom art- och 

habitatdirektivet grundar sig på artikel 192 i EU:s funktionsfördrag
56

 gäller det 

framför nationell rätt, såvida inte nationell rätt sträcker sig längre.
57

 

I 4 § skogsvårdslagen anges att lagen inte ska tillämpas där bestämmelser strider 

mot miljöbalkens regler om områdes-, art- och biotopskydd, 7 och 8 kap. 

miljöbalken, vilka inkluderar de implementerade bestämmelserna om Natura 2000. 

4 § infördes för att inte skogsvårdslagen skulle hamna i konflikt med dessa 

                                                           
53

 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter. 

54
 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar. 

55
 Langlet/Mahmoudi, s. 361 f., författarna kallar dock direktivet för livsmiljödirektivet. 

Naturvårdsverket använder benämningen habitatdirektivet: Naturvårdsverket, Natura 2000 i 

Sverige – Handbok 2003:9 med allmänna råd, ISSN 1650-2361 (cit. ”Handbok 2003:9”), s. 9. 

56
 Langlet/Mahmoudi, s. 361. 

57
 A. a., s. 123. 
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regler.
58

 Genom art- och habitatdirektivets succesiva implementering ansågs det 

dock nödvändigt att tillföra ett stycke till 4 § skogsvårdslagen med direkt 

hänvisning till miljöbalken 7 kap. 27-28a §§, det vill säga de bestämmelser som är 

direkt kopplade till art- och habitatdirektivet.
59

 Lagstiftaren ville med detta för-

tydliga att tillstånd enligt skogsvårdslagen inte alltid är tillräckligt när det handlar 

om Natura 2000-områden.
60

  

Liksom de flesta verksamheter som innebär råvaruuttag kan påverka arters 

livsmiljöer kan skogsbruket göra det. Om ingrepp ska göras i ett Natura 2000-

område krävs att först konsekvenserna utreds och att det säkerställs att ingreppet 

inte kommer att ha en skadlig inverkan på det berörda området, med avseende på 

den biotop som ska skyddas.
61

 Undantag får göras om åtgärden är av särskilt stor 

vikt och inga alternativ finns, art. 6.4 i direktivet, varför det krävs tillstånd av 

länsstyrelsen i berört län för att få avverka inom Natura 2000-område, 7 kap. 29b § 

miljöbalken. I normala fall krävs endast en anmälan till Skogsstyrelsen för att få 

avverka, 14 § skogsvårdslagen och 15 § skogsvårdsförordningen, men i de flesta 

fall där skogliga områden omfattas av Natura 2000-skydd bör skogen i sig vara en 

del av den naturliga livsmiljö som skyddas, varför avverkning inte kan ske utan 

tillstånd.
62

 Tillsynen över Natura 2000-områden vad avser skogsområden, såvitt de 

om-fattas av skogsvårdslagens regler och alltså rör skogbruk i någon mening, 

utövas av Skogsstyrelsen, 6 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken med mera.
63

  

 

                                                           
58

 Prop. 1997/98:90, s. 243. 

59
 Se t. ex. prop. 2011/12:158, ss. 7 och 21. 

60
 Prop. 2000/01:111, s. 73. Se t. ex. Michanek/Zetterberg, s. 221 ff. för en mer utförlig genomgång 

av institutet Natura 2000. 

61
 T. ex. EUD C-304/05. 

62
 Naturvårdsverket, handbok 2003:9, allmänt råd 3.2.5, s. 43. 

63
 Se också JO 2003/2004 s. 357 där ett skogsvårdsdistrikt (underavdelning till Skogsstyrelsen) inte 

känt till att det hade denna tillsynsplikt.  
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2.5 Övriga författningar 

 

2.5.1 Skogsvårdsförordningen och instruktionen 

 

Som beskrivits ovan kan skogsstyrelsen och regeringen meddela föreskrifter med 

stöd av vissa regler i skogsvårdslagen. Så har till exempel skogsvårdsförordningen 

införts som en följd av skogspolitikens 90-talsreform med närmare föreskrifter om 

skogsvårdslagens tillämpning. På skogsskyddets område gäller ett fåtal generella 

föreskrifter utfärdade av Skogsstyrelsen, varav den främsta är myndighetens 

allmänna råd och föreskrifter till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7), vilka täcker 

hela skogsvårdslagen och inte exklusivt skogsskyddet. 7 kapitlet är dock helt ägnat 

åt skogsskyddets område och innehåller flera föreskrifter och råd till 30 § skogs-

vårdslagen och preciserar därmed de miljöhänsyn som ska tas vid skogsbruk. 

 

2.5.2 De nationella miljömålen 

 

År 1999 antog riksdagen 15 nationella miljömål för samhället att arbeta mot. 

Meningen var att målen skulle nås inom en generation.
64

 Ett av målen kallades, 

och kallas fortfarande, för Levande skogar och innehöll ett antal uttryck som 

stämmer väl överens med vad som tidigare och senare sagts om skogsvårdslagens 

portalparagraf, om än i mer översiktliga och vaga ordalag.
65

 Miljömålet Levande 

skogar har emellertid senare preciserats och försetts med delmål som i tydliga 

ordalag talar om åtgärder som ska genomföras före till exempel år 2010 för att 

man på så sätt ska nå det slutliga målet inom en generation.
66

 

De nationella miljömålen är politiska mål och ligger inte till grund för lag-

stiftning. Däremot ska de genomsyra hela lagstiftningen och kan påverka tolk-

                                                           
64

 Prop. 1997/98:145, s. 1 f. 

65
 A. prop. s. 108 f. 

66
 Prop. 2000/01:130, s. 137 ff. 
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ningen av andra bestämmelser.
67

 Särskilt som det finns ett nationellt miljömål som 

berör skogen och Skogsstyrelsen har att verka för att detta mål uppnås och får 

genomslag enligt förordningen med myndighetens instruktion (2009:1393) kan 

miljömålet Levande skogar ha betydelse inom skogslagstiftningen. 

 

2.6 Regelverkens inbördes förhållanden 

 

2.6.1 De nationella miljömålen och skogsvårdslagen 

 

I det nationella miljömålet Levande skogar anges bland annat att den biologiska 

mångfalden och kulturhistoriska lämningar ska säkras. Detta står i viss kontrast 

mot vad som gäller enligt skogsvårdslagen där hänsyn ska tas så långt som det är 

möjligt utan att pågående markanvändning avsevärt försvåras, skogsvårdslagens 

30 § och Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen 7 kap. 2 §. Det torde 

vara mycket svårt att i varje enskilt fall säkra en kulturlämning, utan att hindra 

planerad avverkning eller skogsskötselåtgärd.  

Skogsstyrelsen, som har att meddela föreskrifterna till skogsvårdslagen, synes 

dock inte anse att något problem föreligger, även om myndigheten inte vidare 

utvecklar sin åsikt.
68

 Regeringen är emellertid mer tveksam och har uttalat att del-

målet om kulturlämningar inte kommer att nås inom utsatt tid, på grund av stora 

mörkertal och bristande genomslag av befintlig lagstiftning.
69

  

Eftersom miljömålet Levande skogar är ett målstadgande utan förankring i 

konkreta åtgärder eller sanktioner kan det aldrig tillämpas i stället för lag eller 

föreskrift, varför ingen egentlig konflikt eller lagvalssituation kan sägas föreligga.  

 

 

                                                           
67

 Prop. 1997/98:145, s. 20 f. 

68
 Jörgen Ringagård, lagspecialist på Skogsstyrelsen i svar på fråga per e-post den 28 oktober 2013. 

69
 Prop. 2009/10:155, s.185 f. 



22 

 

2.6.2 Skogsvårdslagen och miljöbalken 

 

Frågan om miljöbalkens tillämpning på skogsbruket är komplicerad. I en situation 

där någon lagvalskonflikt inte föreligger med vare sig skogsvårdslagen eller före-

skrifter meddelade med stöd av den gäller åtminstone miljöbalkens bestämmelser 

som för vilken annan verksamhet som helst.
70

 Likaså lättlöst var lagvalsfrågan före 

miljöbalkens ikraftträdande, eftersom då genom direkt stadgande därom skogs-

vårdslagen var subsidiär miljöskyddslagstiftningen.
71

 Fråga kunde dock upp-

komma rörande om miljöskyddslagstiftningen alls skulle aktiveras i ett visst fall, 

vilket utförligt behandlades av Högsta förvaltningsdomstolen i dess avgörande 48-

2000 där domstolen fann att det faktum att skogsbruk orsakar utsläpp av exempel-

vis oljor medför att miljöskyddslagen (1969:387) skulle vara tillämplig framför 

skogsvårdslagen.
72

 När dock fråga är om en situation där både skogsvårdslagen, 

eller oftare föreskrifter meddelade med stöd av den, och miljöbalken i och för sig 

skulle kunna aktualiseras uppstår vissa problem.  

 Det är framför allt förhållandet mellan miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 

balkens 2 kapitel och föreskrifter meddelande med stöd av 30 § skogsvårdslagen 

som orsakar tolkningsproblem, främst eftersom de allmänna hänsynsreglerna inte 

begränsar de krav som kan ställas på verksamhetsutövaren i samma utsträckning 

som skogsvårdslagen gör.
73

 Föreskrifter meddelade av natur- eller kulturvårds-

hänsyn genom 30 § skogsvårdslagen får inte avsevärt försvåra pågående mark-

användning, medan miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska tillämpas om det inte 

är orimligt att göra så, 2 kap. 7 § miljöbalken.
74

 På så sätt skulle i ett enskilt fall 

tillämpningen av miljöbalkens allmänna hänsynsregler leda till strängare åtgärder 

från tillsynsmyndighetens sida än vad som är möjligt genom skogsvårdslagens 

                                                           
70

 Michanek/Zetterberg, s. 485. 

71
 Prop. 1978/79:110, s. 2. 

72
 Se äv. RÅ 2003 ref. 63 om delvis samma sak. 

73
 Michanek/Zetterberg, s. 481. 

74
 Om begreppet orimligt se Bengtsson m. fl. Zeteo, den 15 oktober 2013, kommentaren till 2 kap. 

7 §. 
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reglering. 

I propositionen angående följdlagstiftning till miljöbalken uttalas klart att före-

skrifter meddelade med stöd av 30 § gäller framför bestämmelser i miljöbalken, 

eller annan, mindre speciell författning, om i något fall reglerna skulle stå i direkt 

konflikt.
75

 Saken är emellertid inte självklar och meningen i doktrin tycks vara att 

miljöbalken istället ska gälla framför bestämmelser meddelade med stöd av skogs-

vårdslagen, såvida inte de senare går längre i miljöhänsyn än vad som följer av 

miljöbalken. Detta motiveras främst med att det vore orimligt om varje föreskrift 

meddelad med stöd av speciallag gick före miljöbalkens regler på miljöområdet. 

Miljöbalken ska därför gälla framför skogsvårdslagen och dess föreskrifter i frågor 

där miljöbalksreglering finns.
76

  

Skogsstyrelsens mening är, åtminstone sedan år 2012, att miljöbalken och 

skogsvårdslagen ska gälla parallellt och att en verksamhetsutövare inte får bryta 

mot någon av dem, vilket också var den allmänna utgångspunkten i nyssnämnda 

proposition.
77

 Skogsstyrelsen pekar härvid på just de allmänna hänsynsreglerna i 

miljöbalken, men uttalar ingenting om lagval i övrigt eller om problematiken 

rörande att myndighetsföreskrifter ställs mot lag.
78

 I föreskrifterna till skogs-

vårdslagen, SKSFS 2011:7, har myndigheten så i 7 kap. 3 § tagit in en be-

stämmelse som kort konstaterar att det i miljöbalken finns allmänna hänsynsregler. 

Eftersom frågan inte är prövad inför domstol och några klargörande motiv-

uttalanden inte har tillkommit är det mycket svårt att avgöra vad som gäller.
79

 

                                                           
75

 Prop. 1997/98:90, s. 244 f. 

76
 Forsberg, s. 112; Michanek/Zetterberg s. 452 f.; Bengtsson, Bertil, Miljöbalkens återverkningar, 

1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2001 (cit. ”Bengtsson MÅ”), s. 117. Författarna verkar här 

luta sig mot a. prop. s. 147 ff. 

77
 Prop. 1997/98:90, s. 241. 

78
 Skogsstyrelsens meddelande nr 6 2011, Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SvL – 

del 1, ISSN 1100-0295 

79
 Se dock Ebbesson, Jonas, Miljörätt, 2 u., Iustus förlag, Uppsala, 2008 (cit. ”Ebbesson M”), s. 

169, där Ebbesson refererar RÅ 2003 ref. 63 och tycks mena att målet kan tolkas så att även efter 

miljöbalkens tillkomst miljöbalken gäller före i frågor som hanteras i miljöbalken.   
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Meningen i doktrin och Skogsstyrelsens föreskrift angående de allmänna hänsyns-

reglerna talar för att miljöbalken har företräde gentemot myndighetens föreskrifter 

gällande naturvård, samtidigt som motivuttalandet vid miljöbalkens tillkomst lik-

som det faktum att begränsningen i 30 § kvarstår talar mot ett företräde för miljö-

balken. 

Förutom att frågan om vilken lags regler som ska tillämpas är viktig för att 

avgöra gällande rätt kan det också ha betydelse för att avgöra vilken myndighet 

som är ansvarig för ett visst ärende, vilket till att börja med är viktigt att veta för 

praktiska frågor, men också skulle kunna påverka ett enskilt beslut genom att de 

regler som tillämpas av myndigheterna kan skilja sig åt.
80

  

 

3 Skogsskyddets inre motsättningar 

 

3.1 Skogsvårdslagens övergripande mål 

 

3.1.1 Inledning 

 

Skogsvårdslagens 1 § talar om att skogen ska brukas på ett sådant sätt att den ger 

uthålligt god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vidare 

sägs att skogen är en förnybar resurs och en nationell tillgång samt att hänsyn 

också till andra intressen ska tas. Detta sammantaget beskrivs vanligen som 

skogsvårdslagens två likställda mål, produktionsmålet och miljömålet.
81

 

Att tala om två likställda mål inom skogsvården kan tyckas vara okontro-

versiellt, men i själva verket kan hela beskrivningen ifrågasättas vid en närmare 

undersökning. Det vill säga, det är inte nödvändigtvis så att lagstiftaren förutsatt 

att antalet mål ska vara två, att de ska vara likställda, eller att de för den delen ska 

vara mål överhuvudtaget. 

                                                           
80

 Se t. ex. MD M 738-13 av den 21 maj 2013 där frågan om rätt myndighet prövades. 

81
 T. ex. prop. 1992/93:226, s. 1 eller Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt, 9 u., Iustus förlag, 

Uppsala, 2007, s. 217. 
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Gällande det sistnämnda, frågan om målen är just mål, kan kort konstateras att 

så inte är fallet, åtminstone inte i ordets vanliga betydelse.
82

 Målstadgandet, eller 

portalparagrafen, ska i stället utgöra en sammanfattande beskrivning av hur lag-

stiftaren vill att de svenska skogarna ska skötas.
83

 Meningen torde därmed inte 

vara att regeln faktiskt ska åberopas som grund för att en åtgärd ska vidtas eller 

inte vidtas, eller som något att arbeta emot, utan snarare som lagstiftarviljan 

rörande skogen samlad i ett stadgande.  

 

3.1.2 Miljömålet 

 

Även om det är endast den biologiska mångfalden som nämns uttryckligen som 

något som ska skyddas så har avsikten ända sedan likställandet av målen varit att 

också exempelvis kulturmiljön och andra naturvärden ska räknas in.
84

 Detta får till 

följd att i miljömålet räknas in skyddet av en rad olika områden som inte har 

mycket mer gemensamt än att de är motstående intressen till produktionsmålet. Att 

till exempel slå ihop sociala, kulturella och biologiska förutsättningar till ett enda 

mål kan vara problematiskt, eftersom dessa mål i sig kan stå emot varandra.
85

 Det 

är inte svårt att föreställa sig att en situation där friluftslivet störs av att den 

biologiska mångfalden gynnas på så sätt att en skogs lämnas helt orörd vilket gör 

den svårtillgänglig och mörk.
86

 Detta med delmål som står i konflikt med varandra 

är förvisso inte ett problem som är unikt för skogsvårdslagens miljömål utan 

förekommer generellt inom miljörätten.
87

 Vart och ett område har emellertid sina 

egna problem, så också det skogliga. 

                                                           
82

 Se t.ex. Michanek/Zetterberg s. 476. 

83
 Prop. 1992/93:226 s.89. 

84
 Prop. 1992/93:226, s. 27. 

85
 Brännlund/Lundmark/Söderholm, s. 13. 

86
 Zaremba, s. 72 ff. 

87
 Bengtsson, Bertil, Friluftsliv, naturskydd, markägarintresse och grannhänsyn enligt miljöbalken, 

Miljörättsliga perspektiv och tankevändor – Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek, Iustus 

förlag, Uppsala, 2013, s. 77. 
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Skogsstyrelsen ger viss ledning både till hur meningen är att man ska se på de 

olika delarna av miljömålet och synliggör, eller bekräftar, också att målet inte är 

ett enda. Myndigheten har i sina föreskrifter till skogsvårdslagen tagit in under 

rubriken ”prioritering av hänsyn” att den biologiska mångfalden ska sättas främst 

och då särskilt avseende rödlistade arter, SKSFS 2011:7 7 kap. 5-6 §§. Skogs-

styrelsen preciserade vidare på direkt fråga detta som att den biologiska 

mångfalden går först följd av övriga intressen utan uppenbar inbördes ordning, 

även om man tycks mena att vid hänsyn till natur- och kulturvården per automatik 

hänsyn vanligtvis tas till övriga intressen.
88

   

Gällande prioriteringen mellan de olika miljömålsdelarna anknyter Skogs-

styrelsen till den mening som kan sägas gå att utläsa direkt ur skogsvårdslagen och 

möjligen också av en rent kvantitativ bedömning av målbeskrivningen i 1993 år 

proposition, där frågan om den biologiska mångfaldens bevarande ofta nämns.
89

 

Skogsstyrelsens mening att övriga intressen inte konkurrerar utan snarare kom-

pletterar varandra är emellertid märkvärd och står inte att finna direkt på annat 

håll, även om kanske förarbetenas tystnad i frågan kan sägas tala för Skogs-

styrelsens uppfattning. 

Genom senare ändringar av skogsvårdslagen har lagstiftaren önskat utveckla 

bilden av de intressen som står mot produktionsmålet, till exempel genom att 

införa lagändringar som fokuserar på att stärka klimatpåverkanshänsyn och 

kulturmiljöhänsyn.
90

 Trots detta torde av EU-rätten följa att den biologiska mång-

falden väger tyngst genom att art- och habitatdirektivet ställer långtgående krav på 

hänsyn till framför allt hotade arter och livsmiljöer.
91

  

Eftersom art- och habitatdirektivet på grund av EU-rättens företräde på miljö-

rättens område går före svensk rätt kan den svenska rätten inte skydda den 

                                                           
88

 Svar per e-post på frågor av Jörgen Ringagård, lagspecialist hos Skogsstyrelsen den 28 oktober 

2013. 

89
 Prop. 1992/93:226, t. ex. s. 30. 

90
 Prop. 2007/08:108, s. 23 f. om ökad klimathänsyn och prop. 1997/98:158, s. 47 f. om ökad 

hänsyn till kulturmiljön. 

91
 Langlet/Mahmoudi, s. 361 ff. 
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biologiska mångfalden i lägre utsträckning än vad direktivet kräver. Därför utgör 

också direktivets definition av biologisk mångfald den lägsta nivå som måste 

skyddas vid åtgärder inom skogsbruket. Däremot utgör normalt inte direktivet den 

övre gränsen för skyddsnivån.
92

 

Vid antagandet av det 16 nationella miljömålet, om just biologisk mångfald, 

kommenterades art- och habitatsdirektivet stora inverkan på svensk miljörätt.
93

 Att 

i många fall frågan om vad den biologiska mångfalden egentligen innebär inte 

berörs och att när så sker lagstiftaren ansluter sig till den EU-rättsliga definitionen 

är naturligt med tanke på EU:s stora inflytande på området och tyder rimligen på 

att den svenska lagstiftaren inte inom skogsbruket velat i någon del gå utanför den 

EU-rättsliga definitionen.
94

  

Från skogsnäringens sida är man kritisk både till den svenska implementeringen 

och tolkningen av art- och habitatdirektivet som av den prioritering det medför 

inom skogsbruket. I stället förespråkas en friare prioritering med mer jämnvägande 

delar inom miljömålet. Detta av det enkla skälet att det är orimligt att låta den bio-

logiska mångfalden i varje fall väga tyngst på bekostnad av övriga hänsyn.
95

 

Skogsbolagens mening tycks inte ha fått genomslag i lagstiftningen, vilket före-

faller rimligt med tanke på EU-rättens krav. Skogsnäringen antyder inte att det 

skulle föreligga problem att uttolka lagstiftarens åsikt i fråga om prioriteringen 

eller att det medför några praktiska problem för skogsbrukaren, varför inte heller 

näringens mening ställer ifråga syftet med bestämmelsen, trots att kanske avsikten 

är att göra just det.
96

 Skogsbolagens motstånd mot den biologiska mångfaldens 

förfördelade ställning inom miljömålet rör inte själva den juridiska och praktiska 
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 Jfr. Langlet/Mahmoudi, s. 102 ff. 

93
 Prop. 2004 /05:150 s. 207. Se även SOU 2009:83, bilaga 2, s. 122. 

94
 T. ex. prop. 2009/10:155, s. 233 f. och prop. 2008/09:214, s. 17 f.  

95
 Yttranden över utredningen Målbilder för god miljöhänsyn, ang. ändring av föreskrifter och råd 

till skogsvårdslagens 30 § från Bergvik Skog AB, LRF Skogsägarna och skogsföreningarna, samt 

av Skogsindustrierna. Dnr 2011/3281 och dnr 2013/6403. (Skogsindustriernas yttrande saknar 

diarienummer). 

96
 Se särskilt Bergvik Skog AB:s yttrande i ovan not.  
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tillämpbarheten av skogsskyddsreglerna, utan uttrycker ett missnöje med hur de 

politiska prioriteringarna ser ut.  

Begreppet biologisk mångfald, vilket står ut i portalparagrafens lydelse, är alltså 

i sammanhanget ett tämligen snävt uttryck, även om det också har en särställning i 

betydelsehänseende. Ordalydelsens form av symbol snarare än faktisk information 

blir dock också tydlig av att vid införandet både ”nationell tillgång” och ”andra 

intressen” tycks syfta på samma sak, det vill säga i korthet att hänsyn ska tas till 

alla skogens olika värden och att målet är att skogen ska (kunna) brukas på ett 

varierat sätt.
97

 Målstadgandet bör därför betraktas som en helhet och inte som en 

uppräkning av hänsyn. När det sägs att de i stadgandet uppräknade hänsynen ska 

säkras är det därför inte de enskilda delarna av miljömålet som avses utan hel-

heten.
98

  

Eftersom den biologiska mångfalden, eller miljömålet, tydligen syftar på ett 

stort antal olika intressen, och man därtill ska ta hänsyn också till ytterligare in-

tressen måste skogsvårdaren fråga sig hur avvägningen är tänkt att ske för att 

uppnå likställdhet. Redan genom att konstatera att ett relativt väl avgränsat in-

tresse, produktionsmålet, ska vägas lika mot vad som ibland anges vara ett annat 

intresse (miljömålet), men i själva verket avser en hel mängd intressen, uppstår 

problem. Det fordrar någon slags bedömning av vad som ska räknas med och hur 

det ska viktas. Även om den biologiska mångfalden väger tyngst inom miljö-

målsbegreppet är det inte tydligt hur stor vikt den har mot produktionsmålet. 

Något om detta sägs i propositionen till 1994 års reform. Där sägs att skogens 

virkesproducerande förmåga ska nyttjas på bästa sätt där inte andra intressen, till 

exempel naturvårdsintresset, väger tyngre.
99

 Om så är fallet måste ett enda intresse 

taget för sig, eller med extensiv tolkning alla intressen som hör till miljömålet, i ett 

visst fall väga över mot produktionsmålet för att någon hänsyn till dessa intressen 

alls ska behöva tas. Detta lägger en mycket stark presumtion för att effektmaximal 
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 Prop. 1992/93:226, s. 47. 

98
 Jfr också Forsberg, s. 116. 

99
 Prop. 1992/93:226, s. 48. 
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skogsskötsel, som alltså skulle vara grundinställningen, bör ske. Hur propositions-

uttalandet ska tolkas är svårt att säga, eftersom tonen inte alls är lika ensidigt 

produktionsgynnande i propositionen i övrigt, utan talar om övergripande miljö-

hänsyn snarare än den fallbaserat eventuella hänsyn som följer av uttalandet. 

Möjligen är helt enkelt formuleringen olycklig.
100

 Utgångspunkten i propositionen 

är trots allt att vid alla åtgärder miljömålshänsyn ska tas i lika hög grad som 

produktionsmålshänsyn.
101

 

 

3.1.2 Produktionsmålet 

 

Produktionsmålet är tydligare definierat än miljömålet och bestäms i 

skogsvårdslagen 1 kap. 1 § som uthålligt god avkastning. I skogsvårdslagen från 

1979 hette det ursprungligen hög och värdefull virkesavkastning. Med detta å-

syftades vid lagstiftandet helt kort maximal ekonomisk vinning ur skogen, först 

och främst genom förädling och försäljning av virke.
102

 Denna syn på det skogliga 

produktionsmålet skrevs emellertid ned innan EU-rätten trädde ikraft för svensk 

del liksom före de nationella miljömålens antagande och var vid 90-talsreformen 

möjligen bara en rest från 70-talets lagstiftarvilja där maximerad virkesproduktion 

var själva anledningen till lagstiftningen, medan man på 90-talet i stället ville 

stärka miljövärdenas ställning.
103

 Bilden av produktionsmålet och vad som innebär 

god avkastning har dock förändrats med tiden och måste också belysas ur andra 

vinklar, det vill säga från andra delar av lagstiftningen inom och utom skogs-

vårdslagen. 

När riksdagen vid millennieskiftet antog 15 nationella, politiska, miljömål 

kallades ett för ”levande skogar”. I det nationella miljömålet Levande skogar 

tydliggörs miljölagstiftningens syfte att skydda den biologiska mångfalden och att 

                                                           
100

 Se dock Bengtsson, MÅ, s. 117. 

101
 Prop. 1992/93:226, s. 1. 

102
 Prop. 1978/79:110, s. 11 f. (dock “hög virkesavkastning” i stället för ”god avkastning”) och 

prop. 1992/93:226, s. 32 ff. 

103
 Prop. 1978/79:110, s. 19 ff. resp. prop. 1992/93:226, s. 1.  
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värna sociala och kulturella värden. En variant av skogsvårdslagens produktions-

mål finns med även i miljömålspropositionen, vilket i sig kan tyckas märkligt med 

tanke på att meningen med antagandet av miljömålen överhuvudtaget var att de 

skulle tjäna som riktlinje och motvikt till andra intressen.
104

 Intressant är dock att 

det genom det nationella miljömålet Levande skogar tycks anammas ett något 

mjukare produktionsmål, i det att man talar om en biologisk produktion. Åt-

minstone betonas sambandet mellan de biologiska och de produktiva faktorerna på 

ett tydligt sätt.
105

 Vidare har de nationella miljömålens beskrivning av virkes-

produktionens betydelse förändrats från att tydligt ha framhävt virkesproduktionen 

som nödvändig att bibehålla eller utöka i de ursprungliga motiven till att på senare 

tid tala om att målet kan nås bara genom ytterligare omfattande åtgärder, 

exempelvis ökade avsättningar av områden för naturvård.
106

 Nu ska skogsbruket 

bedrivas så att både den biologiska mångfalden och skogens kulturlämningar 

säkerställs.
107

 

Förutom att synen på vad som utgör produktionsmålet har förändrats inom det 

nationella miljömålet Levande skogar tycks produktionsmålets ställning inom lik-

ställigheten mot skogsvårdslagens miljömål ha försvagats inom de nationella, 

politiska, miljömålen, från den ursprungliga propositionen till den senaste. Från 

början lade man stor vikt vid att bibehålla produktionen
108

 för att senare (2001) 

tala utförligt om vikten av miljöanpassat skogsbruk
109

 och slutligen (2010) snarast 

argumentera för åtgärder som minskar produktionen nationellt.
110

 Värt att hålla i 

minnet är dock att lagstiftarens likavägning av produktionsmålet och den bio-

logiska mångfalden inom miljökvalitetsmålet levande skogar i och för sig står 

                                                           
104

 Prop. 1997/98:145, s. 41 jämfört med t. ex. s. 19 ff. 

105
 A. prop., s. 113. 

106
 Prop. 2009/10:155, s. 183. 

107
 A. prop. och s. 

108
 A. prop., s. 113. 

109
 Prop. 2000/01:130, s. 140. 

110
 Prop. 2009/10:155, s. 192 “Insatserna bedöms innebära att den långsiktigt möjliga 

avverkningsnivån minskar något om inte ytterligare åtgärder för ökad produktion vidtas” 
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kvar. En förändring i tolkningen av produktionsmålet syns dock genom de senare 

delmålen och preciseringarna. Lagstiftaren har velat förändra tolkningen av pro-

duktionsmålet från att vara likalydande med skogsvårdslagens produktionsmål till 

att ta större hänsyn till miljön. Även om likställighet mellan skogsvårdslagens mål 

därför fortsatt gäller inom det nationella miljömålet Levande skogar har en 

förändring skett i synen på produktionsmålet och dess vikt till fördel för de mot-

stående intressena. Detta tycks dock inte gälla inom skogsvårdslagen, där så sent 

som 2008, vid portalparagrafens senaste ändring, det underströks i propositionen 

att 1993 års beskrivning av produktionsmålet alltjämt gällde och inte skulle 

modifieras.
111

  

Det bör understrykas att de nationella miljömålen inte ligger till direkt grund för 

lagstiftning som kan åberopas utan är tänkta som just mål att arbeta mot på olika 

nivåer i samhällskroppen.
112

 Med detta i och för sig inte sagt att de nationella 

miljömålen saknar praktisk betydelse. Tvärtom kan de användas som tolknings-

underlag av domstolen för att avgöra lagstiftarmeningen och på så sätt finna 

gällande rätt.
113

 Dessutom sägs direkt i förordning (2009:1393) med instruktion för 

Skogsstyrelsen att myndigheten har att verka för att de nationella miljömålen 

uppnås, 2 § 5 p. Trots detta är de ingenting som den enskilde skogsbrukaren har att 

ta omedelbar hänsyn till, utan först genom eventuella föreskrifter, förbud eller 

förelägganden från Skogsstyrelsen.  

Det ankommer därför på Skogsstyrelsen att finna lösningen på problemet att 

sammanföra lagstiftarens syn på likställigheten och produktionsmålet såsom den 

ges i det nationella miljömålet Levande skogar med den mening som lagstiftaren 

har ifråga om skogsvårdslagen, vilket har varit oförändrad sedan början på 90-

talet. 
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 Prop. 2007/08:108, s. 33. 

112
 Prop. 1997/98:145, s.33. 

113
 Se t. ex. Högsta domstolens dom i T 3123-05 av den 4 januari 2008. Domstolen använde sig av 

uttalanden från flera miljömålspropositioner för att finna gällande rätt i ett fall rörande 

vattenkraftsutbyggnad. 
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3.1.3 Konflikten mellan skogsvårdslagens mål 

 

Av 30 § skogsvårdslagen följer att hänsyn till naturvården via föreskrifter inte får 

vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras, vilket på sätt 

och vis sätter en nivå för hur stor hänsyn som ska tas till miljömålet. Eftersom 

ingen motsvarande begränsning finns för produktionsmålets inverkan på natur- 

och kulturvårdens får antas att åtminstone ställt mot enbart dessa avses pro-

duktionsmålet väga över, om än inte så kraftigt.
114

  

Bilden att 30 § begränsar likställigheten delas också av åtminstone SCA
115

 där 

man menar att det är omöjligt att skogsvårdslagen skulle kunna likställa miljö-

målet och produktionsmålet just eftersom pågående markanvändning inte får 

försvåras. Avsikten med skogsvårdslagen från lagstiftarhåll skulle sålunda vara att 

produktionsmålet ska väga tyngre än miljömålet och detta är också en naturlig 

följd och nödvändighet, eftersom det är väldigt svårt att kombinera miljöhänsyn 

och skogsbruk i samma lag utan att det ena sker på bekostnad av det andra. Med 

detta, tror man på svenska SCA, att lagstiftaren har velat lasta över det moraliska 

ansvaret för miljöhänsyn i skogen på skogsägarna istället för att sätta regler ovan-

ifrån. Detta i synnerhet med tanke på det system som finns för överträdelse av 

bestämmelser i skogsvårdslagen vilka kräver att föreläggande eller förbud först har 

meddelats.
116

   

Vad gäller uttalandet om att lagstiftaren sökt överföra ett ansvar till skogsbruket 

för skogsskötseln vinner det visst stöd genom det så kallade sektoransvaret som är 

en del av skogsvårdslagens självregleringsidé. Skogbruket ska självt ta miljö-

hänsyn utan att ingripande ska krävas från myndigheterna.
117

 Liksom vid annan 

självreglering är sålunda tanken att Skogsstyrelsen inte ska behöva agera i de flesta 

fall utan ha en främst övervakande roll och ska agera genom precisering av vad 

                                                           
114

 Bengtsson, MÅ, s. 116 f.  

115
 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (sic), Europas största privata skogsägare och ett av Sveriges 

största företag enligt egen uppgift, ”www.sca.com”, 2014-01-02. 

116
 Telefonsamtal den 21 november 2013 med Per Simonsson på SCA. 

117
 Prop. 1978/79:110, s. 28 och prop. 1992/93:226, s. 40 f. 
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som krävs av skogsbrukaren.
118

  

En lösning av likställighetsfrågan som undviker begränsningen i 30 § skogs-

vårdslagen är att skogsvårdslagens mål ska tolkas så att de ska verka inom särskilt 

avsatta geografiska områden. En isolerad läsning av vad som sas rörande avsevärt 

försvårande av pågående markanvändning vid 90-talsreformen ger för handen att 

likställigheten ska lösas på så sätt att naturvårdshänsyn får väga över inom vissa 

skogsområden medan i andra områden produktionsmålet väger tyngst. År 2011 var 

cirka 3,6 % av Sveriges produktiva skogsmark formellt skyddad genom områdes-

skydd, vilket till stor del består av det särskilda skyddet av den fjällnära skogen. 

Till detta kommer frivilliga avsättningar vilket ger en total om 8,4 % skogsmark 

som är undantagen från skogsbruk.
119

 Detta skulle, om den geografiska upp-

delningen gäller, tyda på att det står mycket illa till med likställigheten i praktiken. 

Ingenstans förutom i 1993 års proposition angående 30 § skogsvårdslagen, vare 

sig före eller efter 1993 antyds emellertid att skogsvårdslagens miljömål skulle 

innebära att skogsbruk vid hälften av alla fall inte alls skulle få bedrivas och som 

visats ovan innebär kanske inte heller produktionsmålet fullständigt vinst-

maximerande skogsbruk (längre). När departementschefen uttalar rörande avsevärt 

försvårande av pågående markanvändning att alla områden inte rimligen kan 

underställas långtgående miljöhänsyn och tycks förespråka en geografisk upp-

delning får det därför ses som en motivering till 30 § skogsvårdslagen och enbart 

den regeln.
120

 

 

3.2 Produktionsoptimal avverkning och skogsskydd 

 

10 § skogsvårdslagen påför skogsägaren en skyldighet att avverka på 

ändamålsenligt sätt, med avseende på främjande av skogens utveckling eller för att 
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 Prop. 2007/08:108, s. 16. 

119
 Skogsstyrelsens tabell 5.08, Skog undantagen från skogsbruk 2006-, för 2011. Se äv. rörande all 

mark prop. 2008/09:214, s. 27. 

120
 Prop. 1992/93:226, s. 48. 
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främja dess återväxt. Från skyldigheten går dock sedan år 2005 att söka dispens av 

skogsskyddande skäl. Innan syftet med dispensmöjligheten ska diskuteras ska 

huvudregeln behandlas kort.  

Vid nuvarande skogsvårdslags införande, liksom dessförinnan, var den uttalade 

meningen att avverkning tvunget skulle ske på vissa angivna sätt (i huvudsak 

kalavverkning) för att maximera skogens totala virkesavkastning.
121

 Någon 

möjlighet till undantag eller dispens fanns i princip inte. Denna tämligen hårdföra 

inställning reviderade lagstiftaren något vid 90-talsreformen, där man inte längre 

krävde kalavverkning utan mer löst att avverkningen skulle vara ändamålsenlig för 

återväxten.
122

 Detta i linje med reformens generella liberalisering av skogsbruket 

och utökandet av den enskilde skogsägarens valmöjligheter.
123

  

Det är inte givet vad som avses med ändamålsenlig avverkning, även om det kan 

tyckas självklart att vad som åsyftas är åtgärder som bidrar till den strängt 

virkesrelaterade avkastningen. Förvisso talas det i förarbetena om att med att främ-

ja skogens utveckling kan avses avverkningsformer som gynnar till exempel 

naturvärden i skogen.
124

 Man ville med detta ge skogsägaren en frihet att bruka sin 

skog så som skogsägaren själv ville, låt vara att departementschefen krasst antog 

att skogsägarna till allra största del skulle välja det ekonomiskt mest gynnsamma 

tillvägagångsättet.
125

 Ekonomisk utdelning kan å andra sidan komma från skogen 

på olika sätt, vilket också sker, till exempel genom turism och jakt (eller för all del 

jaktturism). Detta förhållande bör ha varit väl känt redan vid 90-talsreformen, även 

om virkesproduktion stod för den helt övervägande delen av det ekonomiska 

utbytet.
126

 Eftersom dessutom skogsbolagen normalt inte ägnar sig åt annat än 
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 Prop. 1978/79:110, s. 44. 

122
 Prop. 1992/93:226, s. 91. 

123
 Ang. detta i korthet se Forsberg, s. 115. 

124
 Prop. 1992/93:226, s. 59. Se också bet. 1992/93 JoU15. 

125
 A. prop., s. 60. 

126
 Jfr uppföljningen av Wien-resolutionen, Implementation of MCPFE Commitments 1998.2003,  

ss. 49 och 98 där ej direkt trävaruanknutna näringar rapporterades stå för en inte oväsentlig del av 

skogens andel av BNP och gjorde så redan under början av 90-talet. 
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virkesproduktion i någon betydande utsträckning
127

 och dessa står för en mycket 

stor del av skogsbruket får emellertid antas att departementschefens antagande om 

skogsägarnas syn på ekonomisk vinning ur skogen rörde den delen av den skogliga 

avkastningen syftade på just virkesproducerande ekonomi och inte främjande av 

naturvärden. Huvudregeln i 10 § skogsvårdslagen bidrar genom detta till att skogs-

vårdslagens produktionsmål kan uppfyllas i det att den direkt eller genom 

föreskrifter kräver att virkesproduktionen gynnas. Skogsstyrelsen gör detta tydligt 

när man i sina föreskrifter förklarat att med ändamålsenlig avverkning avses sådan 

avverkning som är gynnsam för skogens återväxt, 3 kap. 1 § SKSFS 2011:7. Detta 

trots att det alltså både i 10 § skogsvårdslagen och 11 § skogsvårdsförordningen 

sägs att föreskrifter som främjar skogen utveckling är möjliga att meddela, vilka 

alltså skulle kunna röra andra ändamål än virkesproduktion. Trots att 10 § skogs-

vårdslagen sålunda är tänkt att tillåta att avverkning och skogsskötselåtgärder sker 

på sätt som främjar skogens utveckling avseende annat än virkesproduktion har 

alltså de efterkommande och förtydligande föreskrifterna medfört att samma ord-

ning som gällde före lagändringen fortsatt gäller.  

När man har i åtanke att redan huvudregeln i och för sig bör tillåta alternativa 

avverkningsmetoder kan det framstå som märkligt att införa en dispens som inte 

syftar till annat än att just alternativa avverkningsmetoder ska vara tillåtna. An-

ledningen förefaller ha varit att man ville ge myndigheten tydligare möjlighet att 

tillåta exempelvis blädning (plockhuggning)
128

 som avverkningsmodell där förut-

sättningarna gjorde att detta var lämpligt, liksom möjligen att göra så av andra skäl 

än vad som vanligen gäller för bedömningen av vad som är lämplig och tillåten 

avverkningsmetod.
129

 Som nyss nämnts har dessutom inte 10 § huvudregel visat 
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 Se t. ex. Bergvik skog AB:s årsredovisning för 2012, s. 6, och Billerud Korsnäs AB:s 

årsredovisning för 2012, s. 67 f. 

128
 För utförlig historisk och praktisk beskrivning av metoden, som i huvudsak innebär ett 

kontinuerligt uttag av träd i blandade åldrar: Jensen Lisberg, Ebba, Det moderna kalhyggesbruket: 

från framgångssaga till förhandlingslösning, Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900, 1 u., 

KSLAB, 2011. 

129
 Prop. 2004/05:58, s. 18 f. 
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sig tillämpas och uttolkas på så sätt som förutsattes när möjligheterna till andra 

avverkningsformer och –syften infördes. Detta till trots är meningen inte att 

dispensen ska påverka balansen mellan produktions- och miljömålet i något 

avseende, utan tanken är att den ska tillämpas i de fall där hög produktion kan 

upprätthållas trots att andra än helt optimala avverkningsmetoder används.
130

 Vare 

sig dispensen eller huvudregeln har behandlats av lagstiftaren sedan införandet, 

varför det får antas att syftet med regeln såsom det var 2005 står fast, samtidigt 

som vidden av betydelsen för skogsskyddet begränsas av att Skogsstyrelsen med-

delat föreskrifter som enbart tillåter hänsyn till virkesproduktion när huvudregeln i 

10 § tillämpas. 

  

3.3 Begränsningsregeln i 30 § skogsvårdslagen 

 

3.3.1 Inledning 

 

Föreskrifter meddelade till skydd för skogen får alltså inte vara av sådan art att de 

avsevärt försvårar pågående markanvändning. Det är naturligt att härvid fråga sig 

både vad som avses med pågående markanvändning i skogsvårdslagens mening 

och var lagstiftaren anser att gränsen för avsevärt försvårad användning av den-

samma går. Även om praxis i för skogsbruket vanlig ordning är knapphändig finns 

rörande 30 § skogsvårdslagen och dess begrepp några överrättsavgöranden som är 

väl värda en noggrannare genomgång, varför dessa behandlas för sig. 

  

3.3.2 Pågående markanvändning 

 

Frågan om vad som utgör markanvändning berördes inte i motiven till 

skogsvårdslagen, vilket kan tyckas överraskande.
131

 Möjligen ansåg man saken 

vara självklar, eller också önskade man lämna åt domstolarna att avgöra saken. 
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 Prop. 2004/05:58, s. 19. 

131
 T. ex. prop. 1978/79:110, s. 50. 
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Inte heller i senare reformer har frågan berörts. I propositionen till miljöbalken 

diskuteras om plantering av skog på åkermark ska innebära förändrad mark-

användning varvid regeringen anser att så är fallet för vanlig skog, men inte för så 

kallad energiskog.
132

 

3.3.3 Avsevärt försvårande 

 

Inte heller begreppet avsevärt försvårande berörs i och för sig i motiv till 

skogsvårdslagen, men något om lagstiftarens mening om saken går ändå att utläsa.  

En delgrund till skogsvårdslagens reform på 90-talet var den så kallade Rio-

konferensen. I Riodeklarationen togs in som princip 16 principen om att för-

orenaren betalar. Principen går i korthet ut på att för att på bästa sätt fördela 

kostnaderna för en miljöskada ska den som orsakar skadan stå för kostnader för 

åtgärdande av densamma. I det fall den förorenande verksamhetsutövaren bedriver 

sin verksamhet på en marknad och har kunder eller beställare av något slag kan 

kostnaden för åtgärdandet att indirekt (eller direkt) vidarebefordras till dessa. Oav-

sett om verksamhetsutövaren vidarebefordrar kostnaden eller inte innebär åtgärds-

kostnaden en konkurrensnackdel, vilket i förlängningen innebär att verksamhets-

utövare styrs mot att agera mer miljövänligt.
133

 När skogsvårdslagen skulle re-

formeras togs därför av naturliga skäl principen upp i motiven. 

Departementschefen förkastar förslaget från remissinstanserna (och ”den 

allmänna debatten”) om att införa principen i skogsbruket av flera skäl. Dels ges 

en egendomlig förklaring om att statliga bidrag inte ska behöva förekomma inom 

naturvården, vilket lika gärna, eller hellre, skulle vara ett argument för principen 

om förorenaren betalar. Dels anges som skäl att skogsbruket redan bär sina 

kostnader genom skogsvårdslagens långtgående krav på hushållning och att 

                                                           
132

 Prop. 1997/98:45, s. 553. Energiskog är snabbväxande skog som växer till flera meters höjd på 

några år för att sedan huggas för energisutvinning. Detta i jämförelse med ordinär skog som kan ha 

omloppstid (tid mellan sådd och avverkning) på upp till 80 år och används till flertalet ändamål. 

133
 Kiss, Alexandre, Shelton, Dinah, Guide to International Environmental Law, Koninklijke Brill 

NV, 2007, s. 95 f. 
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självregleringen inom skogsbruket är tillräckligt för att skydda naturvärden. 

Departementschefen syftar på att i en del fall skogsägaren tvingas ta naturhänsyn 

utan att få ersättning för det, exempelvis de regler som finns mot våtmarks-

dikning.
134

 Det framgår inte om vad som åsyftas också är de generella miljöhänsyn 

som följer av sektoransvaret och ska tas vid all skogsskötsel, samma generella 

miljöhänsyn som ska säkras genom föreskrifter och förbud med stöd av 30 § 

skogsvårdslagen.
135

 De särskilda reglerna, till exempel mot våtmarksdikning, 

skyddar specifika skogstyper och hanterar inte frågan om den stora massan skog. 

För att återgå till begreppet avsevärt försvåra var meningen vid 90-talsreformen 

att samma bedömningsprinciper rörande intrångsnivåer som gäller vid inskränk-

ning i äganderätten på annat sätt skulle gälla för inskränkningar i skogsägarens 

rätt.
136

 Vad som därmed avsågs var de ersättningsprinciper som fastslogs genom 

1987 års plan- och bygglag och dess förarbeten.
137

 I dessa sägs att som riktlinje ett 

intrång (eller inskränkning i skogsvårdslagen) får motsvara högst 10 % av värdet 

av den berörda delen av en fastighet utan att berättiga fastighetsägaren till er-

sättning. Vid höga absoluta tal ska procentandelen normalt vara lägre och vid 

bestämmande av om en genomsnittligt sett hög summa går att ålägga en 

skogsägare i ett enskilt fall ska en bedömning av fastighetsägarens ekonomiska 

förutsättningar göras.
138

 Med berörd del ska enligt Skogsstyrelsens allmänna råd 

till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) avses samma sak som i 31 kapitlet miljö-

balken, vilket också torde innebära en hänvisning till nyssnämnda motiv,
139

 i vilket 

föreslås visst skogsbestånd eller avverkningsenhet som innebärande berörd del 

inom skogsbruket.  

I samma förarbeten anges vidare att för skogsbolag brukningsenheter och annat 

kan se annorlunda ut än för den vanliga skogsägaren, varför de rent biologiska 
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 Prop. 1992/93:226 s. 43 f. 

135
 Prop. 2007/08:108, s. 66. 

136
 A. prop., s. 44. 

137
 BoU 1986/87:1, s. 147 ff. ang. ersättning i skog. 

138
 A. bet. s. 150 f. 

139
 Bengtsson m. fl. Zeteo, 27 november 2013, kommentar till 31 kap. 1 §. 
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skogsbestånden
140

 inte för bolagen och övrigt storskogsbruk ska ligga till grund för 

bedömning av toleranströskeln utan fastigheterna ska betraktas som helheter. En 

åtskillnad är alltså avsedd att föreligga i själva tillämpningen av lagstiftningen 

mellan hur den används när skogsbolag är inblandade och när de inte är det. Inte 

bara kan vad som utgör avsevärt intrång skilja sig åt mellan en vanlig skogsägare 

med vanlig plånbok och skogsbolagen i fråga om vad som är ekonomiskt rimligt, 

utan också själva bedömningsgrunden för att få fram intrångsnivån. Detta för att få 

till stånd en mer rättvisande bedömning i förhållande till avsikten med intrångs-

reglerna, som annars skulle slå alltför olika mot småskogsbruket och stor-

skogsbruket.
141

 

Det bör påpekas här att reglerna om toleransavdrag och ersättning har ändrats 

sedan  30 § fick sin nuvarande lydelse på så sätt att numera en skogsägare får 

ersättning fullt ut vid bildande av exempelvis naturreservat, det vill säga om 

miljöhänsyn ska tas utöver gränsen för avsevärt försvårande av pågående 

markanvändning.
142

 Detta förhållande påverkar emellertid inte frågan om vad som 

utgör avsevärt försvårande och liksom tidigare saknas möjlighet för Skogs-

styrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 30 § skogsvårdslagen som avsevärt 

försvårar pågående markanvändning. Ändringarna är inte ämnade att påverka 

frågan om vilka beslut som inte får fattas utan bara hur ersättning ska ske för 

intrång.
143

 Om tanken vore att skogsvårdslagens begränsning för vilka före-

lägganden som fick meddelas skulle ändras på samma sätt som toleransavdraget så 

skulle inga förelägganden alls längre kunna meddelas, eftersom skogsvårdslagen 

inte förändrats rörande vare sig ersättningsmöjligheter eller definitioner kopplade 

till 30 §.
144
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 Exempelvis ett visst område med granskog av viss ålder. 

141
 BoU 1986/87:1, s. 151. 

142
 Prop. 2009/10:162, s. 46.  

143
 A. prop., ss. 1 och 44 ff. 

144
 Se lag (2010:832) om ändring i expropriationslagen och lag (2010:822) om ändring i 

skogsvårdslagen. Endast ersättningsregler avseende fjällnära skog ändrades vid 

expropriationsreglernas justering. 
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3.3.4 RÅ 1996 ref. 56 

 

I RÅ 1996 ref. 56 hade en markägare förbjudits att plantera skog på åkermark. 

Högsta förvaltningsdomstolen prövar bland annat innebörden av begreppet på-

gående markanvändning och uttalar att begreppet inte är helt entydigt och 

möjligen har förändrats över tid. Domstolen sluter sig ändå till att mycket talar för 

att plantering av skog på åkermark innebär förändrad markanvändning. 

Ur HFD:s tvekan inför att bedöma omläggning av markanvändning från jord-

bruk till skogsbruk kan utläsas att begreppet pågående markanvändning är brett, 

åtminstone inom jordbruket. Med hänsyn till att det dock var främst en tolkning av 

dåvarande naturvårdslagen som gjordes och inte av den befintliga speciallagen för 

jordbruket kan dock antas att begreppet också för skogsbruket bör ges en 

vidsträckt tillämpning. Vad detta å andra sidan för får konsekvenser vid en app-

licering på skogliga förhållanden är mer svårbedömt. Vid sin bedömning vägde 

också HFD in det faktum att om marken lämnats i träda och alltså vare sig jord-

bruk eller skogsbruk skulle ha bedrivits där så skulle marken i sinom tid ändå ha 

blivit till skogsmark genom naturlig sådd, vilket uppenbarligen inte gäller omvänt 

för skog som lämnas i träda.
145

 Detta förhållande begränsar möjligheterna till 

direkta paralleller med förändringar i markanvändning inom skogsbruket, men för-

ändrar inte den grundläggande bilden att den pågående markanvändningen såväl 

inom som utom skogsbruket kan utsättas för tämligen stora omstruktureringar utan 

att den pågående markanvändningen ändras.  

Närmare än HFD:s avgörande från 1996 går inte att komma en bedömning för 

skogen. Å andra sidan beror det kanske på att det sällan råder några tvivel vid för-

svåranden om det är pågående markanvändning som försvåras eller ej. En 

distinktion bör vidare göras mellan ändring av pågående markanvändning och för-

svårande av den. Om dessa uttryck på något sätt hade varit synonyma i juridisk 

                                                           
145

 Det kan tänkas att skog som lämnas i träda blir försumpad eller helt försvinner med tiden 

beroende på omgivande naturförhållanden. Någon åkermark blir det trots allt under inga 

omständigheter utan mänskligt ingripande. 
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mening hade mycket sällan, om någonsin, ett förbud eller föreläggande inneburit 

avsevärt försvårande, eftersom ju om den pågående verksamheten kan tolkas 

tämligen brett det skulle krävas synnerligen ingripande förelägganden för att 

avsevärt försvåra densamma. Som synes strax nedan förekommer emellertid av-

sevärt försvårande ingripanden från myndigheterna. Förvisso var också förbudet 

mot att plantera skog på åkermark alltför ingripande enligt i nyss refererade 

rättsfall tillämpade regler, eftersom det så totalt inskränkte markägarens rätt att 

använda sin mark och dessutom inga mindre ingripande alternativ var möjliga; att 

förbjuda plantering på en del av marken skulle bara leda till snabbare naturlig 

skogstillväxt på kvarvarande åkermark. 

 

3.3.5 KamR i Göteborg 5238-07 och KamR i Jönköping 2928-10 

 

I två mål rörande samma klagande och i huvudsak samma sak har kammarätterna i 

Göteborg och Jönköping prövat frågan vad som utgör ett avsevärt försvårande av 

pågående markanvändning. Eftersom båda målen rörde samma avverkning och 

samma klaganden är målen lätta att jämföra. 

Med stöd av 30 § skogsvårdslagen hade Skogsstyrelsen vid vite förbjudit en 

skogsägare att avverka inom ett område om knappt 7 respektive 5 hektar av totalt 

drygt 50 hektar planerad avverkningsyta och berört område. Det var samma 

avverkningsområde som var aktuellt för båda målen, men förbuden rörde olika 

fastigheter, varför olika länsstyrelser och sedermera kammarätter hade att pröva 

överklagandena. Det totala värdet av avverkningen befanns i båda fallen vara 

ungefär 6,6 miljoner kronor. 

Orsaken till förbuden var höga naturvärden inom de områden som omfattades av 

förbudet, vilket enligt Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen ska fordra 

vissa åtgärder och hänsyn SKSFS 2011:7 § 17. Skogsägaren invände att området 

som omfattades av förbudet var för stort och att förbudet avsevärt försvårade på-

gående markanvändning, varför hon yrkade på i första hand upphävande av 

beslutet och i andra hand inlösen av marken. 
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Kammarrätten i Göteborg finner att eftersom skogsvårdslagen saknar regler om 

ersättning till markägare vid intrång i deras rätt måste syftet med lagen vara att 

någon sådan ersättning inte kan komma i fråga. Därpå går domstolen vidare med 

att utförligt pröva frågan om intrångets storlek, vilket sett till värderingen görs 

snabbt genom erkännande av Skogsstyrelsens värderingsyrkande.  

Efter värderingen, vilken ger ett intrångsvärde om 5 % av det totala 

avverkningsvärdet eller cirka 300 000 kronor gör kammarrätten en mycket utförlig 

genomgång av hur intrånget ska bedömas i förhållande till det fall som var för 

handen och i förhållande till den aktuella skogsägarens ekonomiska förhållanden. I 

huvudsak baseras bedömningen på bostadsutskottets uttalande i samband med 

1987 år plan- och bygglag,
146

 men även viss äldre och analogt intolkningsbar 

praxis refereras. Slutsatsen blir att ett intrång om 5 % inte i och för sig är för stort, 

eftersom bostadsutskottet och praxis talar om upp till 10 %, men att 300 000 

kronor är en i sig stor summa för en enskild skogsägare, varför meddelandet av 

avverkningsförbudet innebar avsevärt försvårad markanvändning. Det finns, enligt 

kammarrätten, ingenting som talar för att klagandens ekonomiska förhållanden är 

sådana att intrångets storlek skulle vara bagatellartat för just henne. 

När Skogsstyrelsen meddelade det förbud som senare kom att prövas av 

Jönköpings kammarätt tog myndigheten hänsyn till vad som avgjorts inför 

Göteborgs kammarrätt och anförde därför att intrånget i det nya fallet inte var 

högre än att det motsvarade 200 000 kr eller cirka 3 % av avverkningens värde.
147

  

Kammarrätten i Jönköping gör likt Göteborgs-domstolen en bedömning som 

utgår från Skogsstyrelsens värdering av intrånget, liksom den berör, åtminstone 

delvis, det förhållande att skogsvårdslagen inte tillåter ersättning för intrånget utan 

enbart upphävande av myndighetens beslut. Därefter ansluter domstolen till bo-

stadsutskottets uttalande till 1987 år plan- och bygglag, men tar till skillnad från 

kammarrätten i Göteborg upp den del av uttalandet som berör skillnaden mellan 

storskogsbruk och småskogsbruk. Domstolen berör emellertid inte frågan om 
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 BoU 1986/87:1, s. 147 ff., särskilt s. 151. 
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 Skogsstyrelsens beslut av den 19 maj 2009, diarienummer 2009/2792, s. 1. 
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skogsbrukets annorlunda utformning och indelning hos särskilt skogsbolagen, men 

konstaterar att även om ett belopp, liksom i det förevarande fallet, skulle vara högt 

för en genomsnittlig skogsägare så kan för en innehavare av en större post 

intrånget trots allt vara tillräckligt litet för att inte utlösa begränsningen i 30 § 

skogsvårdslagen om avsevärt försvårande. Kammarrätten i Jönköping hänför där-

efter klaganden till gruppen skogsägare med större innehav på grund av den vid ett 

tillfälle stora avverkningsarealen. Vare sig i domen eller i Skogsstyrelsens beslut 

anges hur stort markinnehav klaganden har, utan endast att hon avser avverka 

drygt 50 hektar skog vid ett tillfälle, vilket är en osedvanligt stor avverkning.
148

 

Eftersom klaganden alltså, enligt kammarrätten i Jönköping, är att betrakta som 

större skogsägare är ett intrång motsvarande cirka 200 000 kr inte att se som 

avsevärt försvårande, utan ska tillåtas. 

Även om det skiljer 100 000 kronor, eller 50 %, mellan intrångens storlek i de 

båda domarna synes också viss skillnad föreligga mellan hur de två kammar-

rätterna gör sina bedömningar. Båda baserar bedömningen på främst bostads-

utskottets uttalande till 1987 års plan- och bygglag, liksom hänvisar till praxis på 

närliggande områden som även den befäster utskottsuttalandets vikt. Meningen om 

hur den enskildes ekonomiska ställning som grund för intrångets storlek ska 

bedömas skiljer sig dock åt.  

Kammarrätten i Göteborg finner ingenting som talar för att ett intrång om 

300 000 kr skulle vara annat än avsevärt försvårand för klaganden, utan att 

vidareutveckla sin mening. Kammarrätten i Jönköping, däremot, uttalar att 

klagandens stora skogsinnehav, och särskilt det faktum att den aktuella av-

verkningsposten är ovanligt stor, innebär att nivån för avsevärt försvårande intrång 

ligger högre för henne än för den genomsnittlige skogsägaren. Det genomsnittliga 

ägandet för en enskild skogsägare, undantaget skogsbolagen, var knappt 36 hektar 

per person år 2008.
149

  

                                                           
148

 Den genomsnittliga avverkningsarealen var 4,3 hektar år 2008. Skogsstyrelsen, Skogsstatistisk 

årsbok 2009, s. 165.  
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 Skogsstatistisk årsbok 2009, ss. 25 och 33. 
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Ingendera domstolen kan sägas gå närmare eller längre från bostadsutskottets 

uttalande, men kammarrätten i Jönköping gör till synes en bredare bedömning av 

vad som ska ligga till grund för synen på den enskildes ekonomi, framför allt 

baserad på de för målet i övrigt relevanta fakta. En alternativ tolkning av 

Göteborgs-domen är å andra sidan att hänsyn tas till skogsinnehavet och 

avverkningsstorleken, men att ändå intrångets storlek vida överstiger möjlig in-

trångsnivå enligt skogsvårdslagen, vilket torde placera gränsen för den aktuella 

klagandens nivå för avsevärt försvårande strax ovan motsvarande 200 000 kr, med 

hänsyn till Göteborgs-domstolens säkra uttalande samtidigt som intrånget inte var 

för stort i Jönköpings-målet. 

 Även om kammarrätten i Jönköping bedömer att klaganden är en större 

skogsägare går man inte in på de delarna av bostadsutskottets uttalande som rör 

skogsbolags och andra storskogsbrukares annorlunda skogsbruksuppdelning, 

vilket hade kunnat leda till att den berörda del av skogsbeståndet som låg till 

grund för resterande del av avgörandet hade varit en annan. Eftersom kammar-

rätten i Göteborg överhuvudtaget inte behandlar frågan om storskogsbruk och så 

inte heller skett i praxis i övrigt kanske det får antas att i denna del domstolarna 

inte anser vad som sägs i förarbetsuttalandet från 1987 vara gällande rätt.
150

 

Avsaknaden av diskussion rörande saken kan dock också bero på att kammar-

rätterna inte finner att klaganden i de två målen faller inom den grupp av stor-

skogsbrukare som avsågs av bostadsutskottet.
 
 

Kammarrättsavgörandena utvecklar och definierar på ett utförligt sätt var 

gränsen för avsevärt försvårande ligger i ett enskilt fall. Eftersom det enda som 

skiljer de två fallen åt är vilken domstol som dömde samt intrångets storlek är det 

på någon eller båda av dessa faktorer som skillnaden i slut grundar sig.  

Målen rörde beslut som Skogsstyrelsen tagit före de nya ersättningsreglernas 
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 Förvaltningsrätten i Umeå prövade ett fall med skogsbolag som klagande i mål nummer 1213-

13, men tog heller inte precist upp den delen av bostadsutskottets uttalande som diskuterar den 

annorlunda behandlingen. Däremot gjorde domstolen en utförlig bedömning av vad som ska avses 

vara berörd del i allmänhet.  
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ikraftträdande.
151

 Eftersom 30 § skogsvårdslagen och föreskrifter eller förbud 

meddelade med stöd av den inte avser hänsyn som ska tas utöver vad som redan 

gäller enligt lagen och dess anslutande föreskrifter utan bara ger Skogsstyrelsen de 

juridiska möjligheterna att se till att lagens mål uppfylls innebär dock inte 

förändringen i ersättningsreglerna att kammarätternas avgöranden tappar i be-

tydelse. 

Avgörandena ger inte full klarhet i hur skogsägarens ekonomiska förhållanden 

ska bedömas, men visar, genom att tydligt och utförligt anknyta till bostads-

utskottets uttalande från 80-talet, hur intrånget ska värderas och vägas och alltså 

var den övre gränsen för Skogsstyrelsens föreskriftsmöjligheter ligger. Bedöm-

ningen ska, enligt de två kammarättsavgörandena, göras genom rent ekonomisk 

beräkning av intrånget och med stor vikt lagd vid Skogsstyrelsens värdering av 

densamma.  

 

4. Analys 

 

4.1 Tillämpning av likställigheten 

 

SCA menar att syftet med skogsvårdslagen är att framhäva produktionsmålet på 

bekostnad av miljömålet.
152

 Ebbesson anser i stället att det är tillsyns-

myndigheternas effektivitet och själva motivation eller avsikt som brister, med 

andra ord att tillsynsmyndigheterna inte är särskilt intresserade av att fullgöra sina 

uppgifter gentemot skogsbrukarna.
153

 Med hänsyn till hur ofta likställigheten be-

handlats sedan den infördes 1994 och hur både miljömålet och produktionsmålet 

justerats
154

 för att likställighet ska uppnås är sannolikt båda uppfattningarna alltför 

krassa. Däremot antyder bolaget något som blir tydligt vid en jämförelse mellan 
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syftena med likställigheten och med 30 § skogsvårdslagen. 

Det måste nämligen vara omöjligt att tillämpa likställigheten, i enlighet med det 

syfte som lagstiftaren uppställt, när bestämmelsen i 30 § kvarstår som hindrar att 

föreskrifter eller förbud meddelas till stöd för skogsskyddet som avsevärt försvårar 

pågående markanvändning. Detta i synnerhet när skogsvårdslagen inte tillåter att 

skogsägaren ersätts för den del av intrånget som överstiger avsevärt försvårande, 

utan i stället helt spärrar möjligheten att inom skogsvårdslagens ramar ingripa över 

den nivån, vilken visats ligga vid en relativt låg intrångsnivå om likställighet är 

vad som ska uppnås. Någon motsvarande begränsning finns inte för föreskrifter 

eller regler i övrigt som gynnar produktionsmålet, vilket med andra ord saknar tak 

för sin tillämpning. Om därför i ett enskilt fall omständigheter som uppfyller 

produktionsmålet, till exempel kalhyggesavverkning, står mot omständigheter som 

skulle i lika hög grad uppfylla miljömålet, kanske att lämna viss skog orörd, 

kommer inte miljömålsåtgärden att kunna åläggas skogsägaren om det innebär att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras. Det enda som då skulle medföra att 

likställigheten uppfylls för skogsvårdslagens del är att skogsbrukaren av egen vilja 

tillser det, vilket till viss del också är avsikten med skogsskyddslagstiftningen och 

lagstiftarens önskan.
155

 Så sker dock inte i samtliga fall.
156

 Om skogsskyddet ska 

kunna väga upp mot skogsvårdslagens produktionsmål fullt ut krävs i ett sådant 

fall annars att någon form av områdesskydd eller liknande upprättas med stöd av 

miljöbalken. Även om det ibland är en möjlig väg att gå i praktiken är det inte i 

första hand på så sätt likställigheten är avsedd att fungera.
157

 

Eftersom särskild dispens krävs för att låta miljömålet väga över i ett enskilt fall, 

genom 10 § skogsvårdslagen, medan det tvärtom inte är möjligt att påtvinga lik-

ställighet i vissa fall om produktionsmålet väger över kan inte likställigheten få 

fullt genomslag. 

Också dispensmöjligheten i 10 § skogsvårdslagen talar i sig för en svårtillämp-
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bar likställighet, eftersom den medför att dispens måste sökas aktivt av 

skogsbrukaren om denna önskar bedriva skogsbruk på ett sätt som inte är pro-

duktionsoptimalt, det vill säga om skogsbrukaren vill att miljömålet ska väga över. 

Samtidigt blir det alltså en naturlig följd av begränsningen i 30 § att produktions-

målet ofta kan komma att väga över, om ingen särskild åtgärd vidtas av 

skogsbrukaren. 

Sålunda är syftet med skogsskyddsreglerna betraktat som helhet att likställa 

skogens produktiva värde med dess övriga, mjuka värden, men begränsningar i 

den centrala lagen på området förhindrar att denna likställighet får fullt genomslag.  

 

4.2 Inkorporering av det nationella miljömålet Levande skogar 

 

Samtidigt som alltså likställigheten såsom den är avsedd att gälla inte kan genom-

drivas hindrar begränsningen i 30 § skogsvårdslagen Skogsstyrelsen från att 

inkorporera de politiska miljömålen i skogsrätten, vilket myndigheten har som del 

av sitt uppdrag enligt dess instruktion. I miljömålet Levande skogar anläggs en syn 

på likställigheten som snarast premierar skogsvårdslagens miljömål framför dess 

produktionsmål, eller åtminstone framställer produktionsmålet på ett mer skogs-

skyddande sätt, vilket är den ordning som Skogsstyrelsen ska verka för att införa i 

skogsbruket. 

Genom att Skogsstyrelsen inte kan ingripa i en skogsbrukares markanvändning 

på så sätt att markanvändningen avsevärt försvåras kan heller inte en sådan 

justering av likställigheten som förutsätts i miljömålet Levande skogar genom-

föras, eftersom detta i många fall skulle innebära en alltför stor inskränkning. Så 

skulle exempelvis vara fallet om Skogsstyrelsen förbjöd mer än motsvarande 10 % 

av en avverkning av den anledningen att en fornlämning skulle säkras.
158

 Skogs-

styrelsen är bunden till vad praxis anser vara avsevärt försvårande, i sista hand 

genom att myndighetens beslut överprövas. Vad som praxis bestämmer vara av-
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sevärt försvårande kan givetvis förändras genom nya avgöranden, men det ligger 

under alla omständigheter utanför Skogsstyrelsens kontroll.  

 

4.3 Miljöbalkens tillämplighet som lösning på 

likställighetsproblemet 

 

En tolkning av skogsrätten som skulle kunna ge likställigheten fullt genomslag är 

den att miljöbalkens allmänna hänsynsregler är fullt tillämpliga på skogsbruket, 

vilket tycks vara den allmänna meningen i doktrin.
159

 Om så är fallet står nämligen 

inte längre 30 § skogsvårdslagen i vägen för skogsskyddande hänsyns-

bestämmelser i enskilda fall, eftersom regeln bara gäller Skogsstyrelsens tillsyn 

och inte till exempel länsstyrelsernas. Det förefaller emellertid märkligt att behålla 

begräsningen i 30 § från lagstiftarhåll om meningen är att de allmänna hänsyns-

reglerna ska gälla fullt ut, i stället för som är angivet i motiven att så inte ska 

ske.
160

 Av denna anledning finns det utan prövning av frågan nog inte tillräckligt 

stöd för en skogsskyddande tillsyn utanför skogsvårdslagen och miljöbalkens 

områdesskyddsregler, vilka ju gäller genom direkt hänvisning från skogs-

vårdslagen. Eftersom också skyddet av den bologiska mångfalden såsom den an-

ges i art- och habitatdirektivet undantagits från skogsvårdslagen och i stället kräver 

tillstånd enligt miljöbalken bör direktivet inte påverka likställigheten inom 

skogsvårdslagens område: om tillstånd ges för avverkning trots att det rör sig om 

ett Natura 2000-område bör därefter skogsvårdslagens ordinarie likställighet och 

dess egen viktning av miljömålets olika delar mot produktionsmålet gälla. 

 

5 Slutsats 

 

Den generellt skogsskyddande delen av skogsrätten utgörs av ett relativt litet antal 

bestämmelser, vilka främst står att finna i skogsvårdslagen. Diskussion förs visser-
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ligen om miljöbalkens allmänna tillämplighet på skogsbruket, men i brist på 

klargörande avgöranden i frågan kan inget tydligt svar ges. Klargörande av-

göranden är för övrigt något som saknas för skogsrätten överlag. 

Helt centralt för skogsskyddet är sedan 1994 att skogsskyddet, miljömålet, 

likställs med produktionsmålet, främst virkesavkastningen. På så sätt ska säkras att 

i skogsbruket den hänsyn tas som krävs för att säkra alla intressen. Detta ska ske 

dels genom att skogsbrukarna själva tar ansvar, samtidigt som Skogsstyrelsen 

genom förbud och förelägganden ska kunna i enskilda fall tvinga igenom 

likställigheten. På grund av att i 30 § skogsvårdslagen det anges att sådana före-

lägganden eller förbud inte får vara så pass kraftfulla att de avsevärt försvårar 

pågående markanvändning kan emellertid inte Skogsstyrelsen fullt ut tillse att 

miljömålet i alla fall genomdrivs. Detta samtidigt om produktionsmålet saknar 

övre begränsning och dessutom, trots att avregleringen av skogsbruket 1994 

minskade detaljrikedomen på lagens krav på skogsbruket, skogsvårdslagen och 

anslutande författningar innehåller bestämmelser om hur skogsbrukaren måste av-

verka för att produktionsmålet ska säkras.  

Sammantaget doktrin, praxis, lagmotiv och synpunkter från skogsbolagen synes 

skogsvårdslagen innehålla brister i den skogsskyddande delen avseende hur den 

kan tillämpas från myndighetshåll av den i och för sig förutsatta jämnställdheten 

mellan skogsskyddet och virkesproduktionen, det vill säga miljömålet och pro-

duktionsmålet. Detta innebär att skogskyddet som helhet inte kan fungera på det 

sätt som tänkts. Om dock miljöbalken kan tillämpas fullt ut på skogsbruket, vilket 

är meningen i doktrin, bör likställigheten trots allt kunna säkras. I brist på 

klargörande avgöranden från överrätterna finns likväl ingen möjlighet att veta vad 

som gäller. 
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