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Sammanfattning

Skogen och skogsbruket är av mycket stor vikt för Sverige såväl ur strikt eko-
nomisk synpunkt som när det gäller rekreation och naturupplevelser för männi-
skor. Skogen innehåller också en stor del av den biologiska mångfald som finns i
Sverige. Denna mångfald har vi lovat att värna om i många sammanhang. Bland
annat genom att ansluta oss till FN:s Konvention om biologisk mångfald. Sett i ett
historiskt perspektiv har lagstiftningen under nästan hela 1900-talet syftat till att
driva fram en högre produktion i skogsbruket och detta har ofta skett på bekost-
nad av naturvården. Det har varit önskvärt att ersätta gammal lövskog med mer
snabbväxande barrskog. Detta har inte varit positivt för den biologiska mångfal-
den eftersom artrikedomen oftast är betydligt större i en gammal, ur produktions-
synpunkt mindre välskött lövskog.

Så sent som 1993 kom en stor omsvängning i svensk skogspolitik. Då fick
skogsvårdslagen två stycken mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Avsikten,
enligt förarbetena, var att dessa båda mål skulle vara jämställda. Varje samhälls-
sektor ska svara för att uppsatta miljömål nås inom dess område. Det är alltså
skogsnäringen själv som med hjälp av den statliga skogsvårdsorganisationen ska
se till att de uppsatta målen kan nås. För att nå upp till målen med skogspolitiken
måste man dessutom ta större naturhänsyn än vad skogsvårdslagen kräver efter-
som detta är en typisk minimilagstiftning.

Efter en genomgång av skogsvårdslagen, framförallt när det gäller den vanliga
skogen som inte är speciellt skyddad, kan jag bara konstatera att sanktionsmöj-
ligheterna är mindre när det gäller miljörelaterade problem än produktionsrelate-
rade. Eftersom rättssäkerheten för skogsägaren är mycket viktig krävs i princip
alltid att Skogsvårdsstyrelsen meddelat ett föreläggande i det enskilda fallet angå-
ende vilken naturhänsyn som ska tas vid till exempel en avverkning. Om skogsä-
garen sedan överträder detta är det möjligt att ett brott mot skogsvårdslagen be-
gåtts. När det gäller överträdelser som mer direkt har med möjligheten att uppnå
produktionsmålet att göra, krävs i regel inget föreläggande utan en överträdelse av
lagen och övriga föreskrifter kan direkt utgöra grund för åtal.

Ett stort problem för naturens och miljöns del är också att när myndigheterna gör
en inskränkning som påtagligt försvårar pågående markanvändning på den berör-
da delen av fastigheten ska det i regel utgå ekonomisk ersättning. Stöd för detta
finns bland annat i grundlagen. En paradox i sammanhanget är att enligt
skogsvårdslagen får inte myndigheterna kräva så stor inskränkning i pågående
markanvändning att ersättning måste utgå. Myndighetskrav som direkt befrämjar
produktionen kommer dock i regel att betala sig även för skogsägaren och här
kan det aldrig bli tal om någon ersättning. Denna skevhet i skogsvårdslagstiftning-
en kan vara positiv för statsfinanserna men knappast för miljöarbetet.
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Ett annat problem när det gäller eventuella överträdelser av lagen är att polis- och
åklagarmyndigheter kanske inte alltid ser detta som något som bör prioriteras.
Eftersom skogsvårdslagen inte togs in i miljöbalken har man inte heller tillgång till
miljödomstolarna, när det gäller andra mål än brottmål, som rör skogsvårdslagen.
Brottmål prövas överhuvudtaget inte av miljödomstolen.

För att skydda nyckelbiotoper har Skogsvårdsstyrelsen getts möjligheten att med
stöd av miljöbalken avsätta speciella avgränsade områden som biotopskydds-
områden. Ersättning för detta ska då utgå enligt miljöbalkens regler.

När det gäller Skogsvårdsstyrelsens sätt att i praktiken arbeta med lagen har jag
varit i kontakt med företrädare för myndigheten. Det har då framkommit att
Skogsvårdsstyrelsen helst vill nå längre i miljöarbetet än vad skogsvårdslagen
kräver. Genom information, rådgivning och ett gott samarbete med skogsägarna
hoppas man komma längre i denna strävan än genom mer konkret myndighets-
utövning.

Eftersom skogsvårdslagen är en minimilagstiftning finns det utrymme för frivilliga
åtgärder för att förbättra skogsvården. Staten erbjuder en sådan genom möjlig-
heten att teckna naturvårdsavtal på skogsområden som lämpar sig för att skötas
på ett visst sätt. Detta är ett civilrättsligt avtal som i regel tecknas på femtio år och
det följer fastigheten även vid en försäljning. Skogsägaren förbinder sig att sköta
skogsområdet på ett visst sätt mot ekonomisk ersättning. Andra frivilliga åtgärder
som finns är någon form av miljöcertifiering. Dessa är styrda av marknaden och
kan vara utformade på olika sätt. Det system som förmodligen är det bästa är det
så kallade FSC-systemet som är en nivåcertifiering där nivån bestäms av en
oberoende organisation. I detta system finns möjlighet att certifiera slutprodukten
och inte bara själva skogsbruket. Detta är det enda certifieringssystem som miljö-
organisationerna stöder fullt ut.

Några större förändringar i lagstiftningen förbereds inte för tillfället. Det myndig-
heterna gör nu är att samla in information om vad som behöver göras för att be-
vara den biologiska mångfalden. Realistiska delmål ska sättas upp för hur vi slutli-
gen ska nå de miljökvalitetsmål som finns. Det är också viktigt att delmålen verk-
ligen blir sådana så att de går att följa upp med jämna mellanrum.

Avslutningsvis kan sägas att det inte är lätt att åstadkomma förändringar så länge
det inte får kosta pengar. Det är endast små ingrepp i pågående markanvändning
som markägaren behöver tolerera utan att ersättning ska utgå. Med stöd av en-
bart skogsvårdslagen finns inte ens möjligheten att begränsa markanvändningen så
mycket att ersättning måste utgå i det vanliga skogsbruket. Ett annat problem är
också att rättssäkerheten för dagens skogsägare är betydligt större än vad den är
för morgondagens. Så länge inte kommande generationer har möjlighet att göra
sin röst hörd blir det, inte helt oväntat, vi som lever nu som beslutar vilket pris vi
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är beredda att betala för att bevara den biologiska mångfalden åt våra efterkom-
mande.
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1 Inledning

1.1 Skogens betydelse

Sveriges yta är till cirka två tredjedelar skogsbevuxen. Det är alltså självklart att
skogen betyder mycket, på olika sätt, för landet liksom för dess invånare. Skogen
har sedan urminnes tider varit av mycket stor betydelse för den svenska utveck-
lingen och välfärden. Exporten av skog- och skogsprodukter har gett och ger
fortfarande stora inkomster till Sverige och bidrar till att hålla handelsbalansen
uppe. Det finns ingenting nu som tyder på att skogens ekonomiska betydelse för
Sverige kommer att minska. Kanske blir den i stället än viktigare i framtiden om vi
lyckas med att ställa om samhället till att bli mer kretsloppsbetonat än vad det är
idag. Det är därför viktigt att skogsproduktionen kan fortsätta att hållas uppe på
en hög nivå så att inte avkastningen av skogen äventyras för kommande genera-
tioner.

Vid sidan om den strikt ekonomiska betydelsen har skogen också en mycket
viktig funktion som rekreationsobjekt för människan. Även stressade storstadsbor
vill gärna komma ut i naturen och koppla av. Många behöver skogen för att kun-
na utöva sina fritidsintressen såsom orientering, svampplockning med mera.
Många människor uppfattar också tillgång till skog som liktydigt med god miljö.
Exempel på detta är att man ofta planterar träd mitt inne i städerna när man vill
förbättra miljön rent allmänt. Dagis och skolor utnyttjar ofta små planteringar för
sin verksamhet och kallar dessa för sin skog.

Skogen har också viktiga uppgifter sett ur miljösynpunkt. Den har till exempel
förmåga att binda stora mängder koldioxid som ju är ett stort miljöproblem i ett
globalt perspektiv. Skogen är också boplats för väldigt många djur av olika slag
liksom den utgör livsrum för ett mycket stort antal växter och organismer av alle-
handa slag. Den är med andra ord väldigt viktig för att vi ska kunna hålla den
biologiska mångfalden vid liv. I Sverige har vi valt att sträva efter att bevara den
biologiska mångfalden på all skogsmark genom att hålla en hög miljöprofil på all
mark som brukas. Det är endast speciellt känsliga eller värdefulla områden som
undantas från produktionen. Ett annat alternativ kan vara att i stället avsätta
mycket stora områden som skyddsområden och inte alls använda dessa i pro-
duktionen.

För att skogen ska kunna fylla alla sina olika funktioner, som inte alltid går hand i
hand utan tvärtom ofta motverkar varandra, krävs en långsiktigt övertänkt skogs-
politik och lagstiftning som gör att inte en funktion tillåts ta överhanden. Det är
givetvis enklast att sträva efter så hög produktion som möjligt eftersom detta ger
ett direkt ekonomiskt utbyte både för skogsägaren och för staten. Sedan är ju
omloppstiden för skogen lång och detta gör att rena spekulationer måste stoppas
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och regler för att förhindra utarmning måste finnas om det ska finnas någon skog
kvar till efterföljande generationer. Lite svårare blir det när även naturen i sig med
växter och djur ges ett egenvärde som anses skyddsvärt både för oss och kom-
mande generationer. Allt detta är svårt att sätta en prislapp på som direkt går att
jämföra ekonomiskt med vad man eventuellt förlorar i produktivitet genom att i
stället satsa på att bevara mångfalden. Den naturliga frågan blir då om vi verkligen
behöver bevara den biologiska mångfalden? Ett svar kan vara att hela ekosys-
temet och vår egen livsmiljö är så oerhört komplext och nära sammanlänkat att vi
inte vet var det hela slutar om vi inte är rädda om de arter som finns kvar. Utrot-
ning av några för oss obetydliga insektsarter eller mossor kan medföra att fler
djur- och växtarter försvinner, därför att de inte kan få föda eller helt enkelt inte
trivs längre. En sådan utveckling kan i slutändan få oanade konsekvenser som blir
omöjliga att reparera. Det kan heller inte vara etiskt riktigt att vår generation ska
utarma vår planet i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Jag kommer i detta arbete att utgå från att det är viktigt med biologisk mångfald
och en hållbar utveckling. Det är inte vi som godtyckligt ska bestämma vilka arter
som ska finnas kvar till kommande generationer.

1.2 Syfte och frågeställning

År 1994 förändrades skogsvårdslagen (1979:429) på så sätt att miljöaspekterna
tydligare trädde fram. Redan i inledningsparagrafen anges att skogen ska skötas
så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden
behålls. Därmed har lagen fått två mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Det
finns ingenting i själva lagtexten som tyder på att det ena eller andra målet skulle
vara starkast om det blir konflikter mellan dem.

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om produktionsmålet och
miljömålet är jämställda dels i skogsvårdslagen, dels i praktiken. En intressant
fråga kan också vara om de verkligen kan vara jämställda i verkligheten. Kan-
ske är det så att det ena måste få dominera. Men blir det i så fall rätt mål som tar
överhanden sett i ett längre perspektiv? Jag ger också förslag på åtgärder för att
förändra så att intentionen om jämställda mål i portalparagrafen lättare kan upp-
rätthållas.

1.3 Avgränsningar

Jag kommer så långt möjligt att nöja mig med att studera skogsvårdslagen. Det
går dock inte att helt utelämna annan lagstiftning, framförallt miljöbalken eftersom
den kan inverka på skogsvårdslagen. Jag ämnar begränsa arbetet till att omfatta
det vanliga skogsbruket som inte är ålagt speciella skötselåtgärder. Regelverket
för speciellt svårföryngrad skog såsom fjällnära skog och skyddsskog på ero-
sionskänsliga platser liksom ädellövskog kommer jag inte att analysera även om
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det ingår i skogsvårdslagen. Inte heller kommer jag närmre att gå in på de undan-
tag som kommit till för att främja renskötseln i norra Sverige. Utanför arbetet
ligger också, med ett undantag, de områdesskydd, till exempel nationalpark, som
kan utfärdas i enlighet med sjunde kapitlet miljöbalken. Det skydd som jag kom-
mer att behandla är biotopskyddet eftersom det berör en ganska stor del av det
vanliga skogsbruket.

1.4 Metod

Jag använder mig av sedvanlig juridisk metod såsom att studera lagtext och förar-
beten. Även utredningar från myndigheter kommer att ingå. Jag utnyttjar också
internet för att hämta information om olika myndigheters och organisationers verk-
samhet. Någon aktuell doktrin inom området finns i princip inte. Vad gäller rätt-
spraxis är denna också mycket tunn, för att inte säga obefintlig. I stället har jag
valt att genom intervju med företrädare för skogsvårdsstyrelsen ta reda på hur
tillämpningen av skogsvårdslagen ser ut i verkligheten.

1.5 Disposition

I nästföljande avsnitt behandlar jag skogsvårdslagstiftningens utveckling fram till
början av 1990-talet. Därefter, i avsnitt tre, beskriver jag den nuvarande skogs-
politiken och myndighetsorganisationen samt redogör för den nu aktuella
skogsvårdslagen. Först behandlar jag de paragrafer som mest syftar till produk-
tionshöjande åtgärder och därefter de som kommit till mest ur miljövårdssyn-
punkt. Avsnitt fyra ägnar jag åt skogsvårdslagens samspel med miljöbalken och
vilken inverkan den senare kan få på miljövården och naturhänsynen i skogsbru-
ket. Avsnitt fem ägnas åt hur tillämpningen av skogsvårdslagen går till i praktiken
och baseras på en intervju med företrädare för Skogsvårdsstyrelsen. Vissa av de
viktigaste frivilliga miljövårdsinsatserna som är möjliga att göra och som också
görs i ganska stor omfattning redovisas i avsnitt sex. Denna del av uppsatsen be-
handlar framtiden och här återfinns också vad myndigheterna tänkt göra under
den närmaste tiden liksom Svenska Naturvårdsföreningens inställning. Slutligen i
avsnitt sju analyserar jag skogsvårdsarbetet. Jag lämnar också en del förslag på
vad man skulle kunna göra för att bättre förverkliga lagens målsättningar.

För enkelhetens skull har jag genomgående valt att benämna skogsägaren ”han”. I
verkligheten är det dock nästan lika troligt att det är en kvinna som döljer sig
bakom detta begrepp.
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2 Skogsvårdslagstiftningens
utveckling

2.1 Svensk lagstiftning

2.1.1 Tidigare århundraden

Skogsbruket har reglerats under lång tid i Sverige. Den första skogsordningen
kom redan år 1647 och förbjöd svedjande av skog där det inte var meningen att
marken skulle röjas till åker och äng. Efter hand infördes fler och fler begräns-
ningar i rätten för fria bönder att fritt avverka i sin skog. I 1734 års lag hade man
till och med i viss mån reglerat rätten för skattebönder att ta virke till husbehov ur
sin enskilda skog.

I början av 1800-talet sålde kronan av en hel del av sina skogstillgångar som då
var ganska misskötta. Samtidigt fick enskilda, i takt med nya nationalekonomiska
läror, större frihet att bestämma över sin enskilda skog.1 Detta medförde tydligen
att avverkningarna ökade på ett inte önskvärt sätt för redan 1855 tillsattes en
kommitte som fick i uppdrag att: ” afgiva utlåtande och förslag, om och hvilka
åtgärder, från lagstiftande eller verkställande makters sida kunde vara att vidtaga i
ändamål att förekomma den till framtida skogsbrist och menliga klimatiska verk-
ningar ledande förödelsen af skogarne i landet samt att i allmänhet befrämja en
förbättrad skogshushållning.” Det hela mynnade ut i ett förslag att kunna ingripa
mot skogsskövling.2 Detta tidiga försök att förena produktionsmål med miljöhän-
syn avslogs dock.

År 1896 var tiden mogen för en ny kommitte att börja arbeta. Denna kommitte
ansåg att orsakerna till överavverkning och brister i skogsskötseln berodde på
den långa omloppstiden i skogen samt skogsägarnas okunnighet, vilken dessutom
ansågs mycket svår att utbilda bort.3 Detta gjorde att enskilt ägande av skogen
inte borde vara det långsiktigt riktiga. Jag citerar här för att visa hur man såg på
hållbar utveckling redan då: ” Staten åter, hvilken vore avsedd att fortlefva i årtu-
senden och hade till en af sina viktigaste uppgifter att tillse, att den lefvande gene-
rationen så utförde det kulturarbete, som vore den förelagdt, att kommande släk-
tens lifsvillkor ej därigenom försvårades, vore enligt alla länders erfarenhet den
yppersta skogsägaren.”4 Den här gången var tiden mogen för lagstiftning och
1903 fick Sverige sin första skogsvårdslag i modern tid. Man inriktade sig på
produktionen och föreskrev att avverkning ej fick ske så att återväxten uppenbar-
                                                
1 Prop 1903:46 s 59.
2 A prop s 62.
3 A prop s 76.
4 A prop s 77.
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ligen äventyrades. Lagen undantog uttryckligen de för miljön så viktiga försumpa-
de områdena. Här var det inte ekonomiskt rimligt att kräva någon återväxt och ett
bevarande kunde ej anses tjäna skogsvårdens intresse.

År 1923 fick vi en ny skogsvårdslag som ytterligare betonade vikten av att hålla
produktiviteten uppe. Det stadgades direkt i lagen att skogsmark ska användas till
skogsbörd. Det var nu inte längre bara avverkning som krävde aktiva insatser för
att trygga återväxten utan även sådana saker som skogsbrand och brottskador
orsakade av snö. Nu tilläts också naturlig föryngring på marker som lämpade sig
bättre för detta än för kulturell föryngring.

2.1.2 1948 års lag

Industrisamhällets krav på ökad lönsamhet samt utvecklingen av den svenska
välfärden gjorde sig gällande även på det skogliga området. År 1948 fick vi ännu
en gång en ny skogsvårdslag som syftade till att ytterligare förstärka produktivite-
ten i skogen. I propositionen som föregick lagen anges att god skogsvård är sy-
nonymt med så hög produktionsförmåga som möjligt.5 Vidare sägs följande:
”Skogsbruket bör med andra ord bedrivas som ett ekonomiskt företag, inriktat
på att uppnå en tillfredsställande lönsamhet.”6 Genom lagstiftning utvidgades nu
skogsmarksbegreppet till att gälla all för skogsproduktion lämplig mark om den
inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål. En liten begränsning i
bland annat naturvårdens intresse finns dock när det gäller mark som ej används.
Departementschefen säger i propositionen att : ”Å vissa ljungmarker och andra
marker skulle exempelvis en skogsodling kunna otillbörligen inkräkta på landska-
pets skönhet.”7 Dock var det förmodligen inte meningen att särskilt mycket skulle
sparas orört. I vissa fall kunde statsbidrag utgå för att få ett tillfredsställande
skogstillstånd det vill säga i betydelsen så hög produktivitet som möjligt. Det an-
sågs också rimligt att samhället ställde krav på dem som ägde en produktions-
faktor att också utnyttja denna på ett ur allmänhetens perspektiv rimligt sätt. Detta
för att bidra till den allmänna välfärden.8 Det kan vara på sin plats att här påpeka
att med välfärd torde menas ett så bra ekonomiskt välstånd som möjligt. Nytt i
den här lagen är att det för första gången blir direkt straffbart att avverka i uppen-
bar strid med lagen. Tidigare lagstiftning gav endast möjlighet att ställa skogsäga-
ren till ansvar när ett givet avverkningsförbud hade överträtts. Denna ändring kom
till för att effektivt försöka hindra alltför tidig och därmed på sikt olönsam avverk-
ning.

På 1970-talet började en politisk medvetenhet om miljöns betydelse för en höjd
levnadsstandard och rättvisare fördelning av resurser att växa fram. Detta med-

                                                
5 Prop 1948:34 s 53.
6 A prop s 57.
7 A prop s 63.
8 A prop s 105.
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förde att man 1974 skrev in i skogsvårdslagen att hänsyn ska tas till naturvårdens
intressen. Rent konkret betydde dock inte denna ändring särskilt mycket.

2.1.3 1979 års lag

1979 års skogsvårdslag är den lag som fortfarande gäller, men då den ursprungli-
ga texten undergått stora förändringar väljer jag att behandla denna under det
historiska avsnittet.

Lagen karaktäriserades under den här aktuella perioden av att den syftade till en
hög och värdefull virkesavkastning, dock med hänsyn tagen till naturvårdens och
andra allmänna intressen. Även omsorgen om sysselsättningen var viktig.9 För att
ytterligare höja produktiviteten i skogen infördes bidrag i hela landet för att anläg-
ga ny skog där den gamla inte växte tillräckligt snabbt därför att den var för gles
eller innehöll fel trädslag. Detta gjorde att många ur natursynpunkt värdefulla
blandskogar avverkades i förtid och istället ersattes av enbart barrskog. Bidrag
utgick även till dikning av blöta skogsmarker och plantering av barrskog på
åkerjord för att höja produktiviteten och öka andelen produktiv skogsmark. Na-
turvårdsverket ställde krav på avverkningsförbud i urskogar och urskogsliknande
områden men detta var inte jordbruksdepartementet berett att gå med på. De-
partementet var ej heller villigt att anta lagstiftning till skydd för ädellövskogar.10

De naturhänsyn som enligt lagen skulle visas kan följaktligen inte ha varit speciellt
omfattande eller lätta att driva igenom.

I början av 1980-talet märkte man att lagen inte var tillräcklig för att få fram öns-
kad mängd virke ur skogarna. Enligt departementschefen var det hög tid att ef-
fektivt öka virkesutbudet.11 Detta hoppades man göra genom att ett krav på inne-
hav av skogsbruksplan över varje enskild fastighet infördes. I denna detaljregle-
rades avverkningarna och övriga skötselåtgärder och skogsägarna blev tvungna
att fortlöpande avverka en viss del av den avverkningsmogna skogen. Dock inte
allt på en gång utan på ett sådant sätt att en jämn åldersfördelning så småningom
skulle kunna uppnås på varje brukningsenhet. Även behovet av röjningar och
gallringar samt när dessa skulle ske, noterades i skogsbruksplanen. Man poäng-
terade vidare att ett stort hinder för ett rationellt brukande av skogen är att många
skogsägare är passiva utbor och att ägorna är splittrade. Det ansågs även vara ett
problem att medelåldern bland skogsägarna var hög.12 På departementsnivå an-
sågs det fullt möjligt att förverkliga de skogspolitiska målen gällande stor avverk-
ning och hög tillväxt samtidigt som man tillgodosåg naturvårdsintressena.13 Trots
allt var tiden nu mogen att införa en speciell lag som skyddade ädellövskogen, den
så kallade ädellövskogslagen, som ersatte den gamla bokskogslagen.

                                                
9 Prop 1978/79:110 s 17.
10 A prop s 24.
11 Prop 1982/83:145 s 8.
12 A prop s 16.
13 A prop s 8.
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Eftersom omloppstiderna i skogen är långa får man ha i minnet att en mycket stor
del av den nuvarande skogen i Sverige har utvecklats och fortfarande utvecklas i
enlighet med den hittills beskrivna lagstiftningen. Ju laglydigare skogsägarna har
varit desto större är risken att stora naturvärden redan har gått till spillo när man
följt de signaler och utnyttjat de bidrag som kommit från högre ort.

2.2 Internationell utgångspunkt för svensk
skogspolitik

I takt med att miljöfrågorna fick en allt mer framskjuten ställning både i Sverige
och internationellt, räckte det inte längre med enbart nationellt arbete för att för-
bättra miljövården. Ett betydligt mer globalt synsätt på hur miljön skulle vårdas för
att människans fortlevnad skulle kunna tryggas blev nödvändigt. Stor betydelse
för denna ändrade inriktning hade FN:s miljökonferens i Rio 1992. Sverige var
bland de länder som tagit initiativ till att få till stånd överläggningar om en global
skogskonvention. Någon konvention kom dock ej till stånd men väl ett princip-
dokument som kallas Skogsprinciperna. Riktlinjerna i detta dokument följs också
i Agenda 21 som kom till under denna konferens.14 Skogsprinciperna är i sig inte
bindande för staterna men eftersom Sverige var med bland de länder som före-
språkade att en bindande skogskonvention skulle komma till stånd, är det enligt
min mening rimligt att vi försöker förbättra vår egen skogsvård. I Skogsprinciper-
na slås fast att alla typer av skogar ska bevaras då de är viktiga för våra nuvaran-
de och kommande möjligheter att tillgodose människors behov. Förvaltningen av
skogarna ska ske på ett hållbart sätt med tanke på att även kommande generatio-
ners behov av till exempel mat, bränsle, arbetstillfällen, fritidsaktiviteter, land-
skapsmångfald och kolsänkor ska kunna tillgodoses. Det slås dock också fast att
staterna är suveräna när det gäller att förvalta, utnyttja och utveckla sin egen
skog.15

En viktig konvention som däremot är bindande för Sverige antogs dock under
konferensen. Det är Konventionen om biologisk mångfald som undertecknades
av så många som 154 stater. Konventionen innehåller ett nytänkande på så sätt
att den gör klart att för att bevara mångfalden räcker det inte med att totalskydda
naturen inom nationalparker och naturreservat. Den biologiska mångfalden måste
också skyddas inom alla de stora områden som används för skogsbruk, jordbruk
och fiske.16 Eftersom Sverige anslutit sig till denna konvention borde det vara lika
självklart att vi följer den som att vi följer FN:s konvention om mänskliga rättig-
heter.

                                                
14 Prop 1992/93:226 s 24.
15 Skogsprinciperna i sin helhet finns i regeringens skrivelse (1992/93:13).
16 Prop 1992/93:226 s 24 f.
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En definition av begreppet biologisk mångfald görs i konventionen på följande
sätt:

”Med biologisk mångfald menas variationsrikedomen bland levande orga-
nismer av alla ursprung, inklusive bland annat landbaserade, marina och
andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka de ingår;
detta innefattar mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem.”

Det är alltså meningen att vi ska bevara, inte bara alla enskilda arter utan också en
variationsrikedom inom arterna och inom såväl som mellan de olika ekosystemen.
De tre olika typer av mångfald som man normalt pratar om i detta sammanhang är
variationen mellan olika arter, den genetiska variationen inom en art samt mång-
falden på ekosystem- och biotopnivå. Att innebörden är att vi ska bevara olika
arter uppfattas ofta som ganska självklart. Speciell uppmärksamhet riktas mot de
arter av växter och djur som är utrotningshotade på kort eller lång sikt. Speciella
listor, så kallade rödlistor, finns för att fokusera på de här arterna. Det som ofta
glöms bort är att det måste finnas en stor genetisk variation inom varje art för att
det i längden ska gå att bevara de olika arterna. Det är tack vare denna genetiska
variation, som vissa exemplar inom arten har möjlighet att anpassa sig till föränd-
ringar i miljöförhållandena. Ju färre individer det finns av en art desto mindre är
också den genetiska variationen inom arten. Det är därför mycket viktigt att ett
tillräckligt stort antal individer som lever på olika platser sparas. Den tredje typen
av mångfald är den mellan de olika ekosystemen. Dessa byggs upp av komplice-
rade strukturer, samband och processer där det är mycket svårt att bedöma ef-
fekten av förändringar.17 Viktigt att tänka på för svenska förhållanden där myn-
digheterna tidigare, av produktionsskäl, uppmuntrat barrskogsplanteringar är att
artrikedomen är störst i lövskogar.

I konventionen definieras också begreppet hållbart nyttjande av biologiska resur-
ser. Den lyder som följer:

Nyttjande av komponenter av biologisk mångfald på ett sätt och i en ut-
sträckning som inte leder till långsiktig minskning av biologisk mångfald,
varigenom dess potential att tillgodose nuvarande och kommande genera-
tioners behov och förväntningar bibehålls.”

Vi måste alltså vara medvetna om att de resurser vi kan tillgodogöra oss är be-
gränsade och vårt uttag av dessa får inte inkräkta på kommande generationers
möjligheter att utnyttja resurserna på samma sätt som vi. Vi måste också tänka på
att det kan finnas andra behov i framtiden som vi inte ens kan föreställa oss idag.

                                                
17 Aktionsplan för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk s 16.
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3 Nu gällande skogspolitik

3.1 Miljömedvetenheten ökar

Miljöpolitiken i Sverige är så uppbyggd att varje sektor i samhället ska ta ansvar
för miljön inom sitt område. Att skogsbruket ska ansvara för att den biologiska
mångfalden bevaras i skogen slogs fast redan i 1991 års miljöpolitiska beslut.18

Miljöansvaret innebär också att varje sektor som huvudregel ska stå för sina egna
kostnader för miljöförbättringar. Det är alltså de enskilda skogsägarna som eko-
nomiskt och praktiskt ska stå för den ekologiska anpassning av verksamheten
som behövs. Det är först när långtgående restriktioner gör ett normalt brukande
av skogen omöjligt som staten eller kommunerna övertar ansvaret och kostnader-
na.19

Rio-konferensen avhölls sedan år 1992 och blev ytterligare en milstolpe när det
gäller en förbättrad miljö- och naturvård. För att kunna leva upp till de miljöpoli-
tiska målen samt de åtaganden som Sverige gjorde i samband med Rio-
konferensen räckte det inte längre med den hänsyn till miljön som skulle tas enligt
skogsvårdslagen. En ganska stor förändring av lagens inriktning krävdes. Att hän-
synen till naturvården dittills inte varit tillräcklig framgår bland annat av uttalanden i
propositionen där departementschefen anser att ”lagstiftningen tvingat fram ett
storskaligt och enhetligt skogsbruk” samt i meningen ”Det av tradition intensiva
utnyttjandet av all skogsmark, framför allt i södra Sverige, har resulterat i att de
naturskogskvaliteter som trots allt (min kursivering) finns kvar är spridda och
fragmentiserade.”20 Från att ha drivit en politik som i huvudsak syftade till så hög
produktivitet i skogen som möjligt växlade man 1993 spår och införde två mål
med skogspolitiken. Det ena är ett produktionsmål och det andra är ett miljömål.
Enligt departementschefen bör lika stor vikt läggas vid dessa båda mål. Han skri-
ver vidare att även om miljömålet är ambitiöst så går det mycket bra att förena
med ett skogsbruk som ger hög produktivitet och ett även fortsättningsvis kon-
kurrenskraftigt svenskt skogsbruk. Statsrådet skriver vidare att miljömålet är ett
självändamål för skogsbruket. Det går nämligen inte att långsiktigt driva ett bär-
kraftigt skogsbruk utan att ta hänsyn och anpassa sig till de naturgivna förutsätt-
ningarna.21 Kanske kan man här hitta stöd för att miljömålet, vid kollision, måste
ha ett visst företräde för att produktionsmålet ska gå att upprätthålla på lång sikt.
Samma tankar kan också skönjas hos Westerlund när han analyserar begreppet
”hållbar utveckling”. Hans slutsats blir att vid konflikt måste hållbarheten priorite-
ras på utvecklingens bekostnad. Begreppet blir i annat fall självmotsägande då
utvecklingen i längden, på grund av resursbrist, inte går att driva om den inte är

                                                
18 Prop 1992/93:226 s 40.
19 Aktionsplan för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk s 15.
20Prop 1992/93:226 s 30.
21 A prop s 31.
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hållbar. Prioriteras hållbarheten går det alltid att i framtiden låta utvecklingen ta
fart igen.22 Dessa tankar måste gå att applicera på produktionsmål kontra miljö-
mål där det senare, vid oförenlighet, måste vinna om produktionsmålet ska vara
hållbart i längden.

3.1.1 Produktionsmålet

Produktionsmålet är det mål som känns igen från tidigare skogslagstiftning. Den
här gången har det preciserats på följande sätt av departementschefen:23

¤ Skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och an-
svarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning.
¤ Skogsproduktionens inriktning skall ge handlingsfrihet i frå-
ga om användningen av vad skogen producerar.

Att det är mycket viktigt för Sverige att vi kan fortsätta att producera och expor-
tera skogsprodukter torde vara en självklarhet. Skogen är dessutom fortfarande
mycket viktig för sysselsättningen. Även för att kunna hålla landsbygden levande
är skogsbruket en viktig komponent.24 Produktionsmålet formuleras i första
punkten på ett sådant sätt att det är här vi hittar utgångspunkten för den hållbara
utveckling som vi ska sträva efter att nå.25 Vi får alltså inte använda oss av ett
exploaterande skogsbruk för att åstadkomma hög produktion på kort sikt utan
hela tiden tänka på att skog som avverkas måste ersättas.

3.1.2 Miljömålet

Den stora förändringen av skogsvårdslagen år 1994 är, som nämnts, att lagen nu
har kompletterats med ett miljömål som ska vara jämställt med det gamla pro-
duktionsmålet. Detta mål har departementschefen formulerat på följande sätt:26

¤ Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall beva-
ras.
¤ En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall
säkras.
¤ Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt
hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under na-
turliga betingelser och i livskraftiga bestånd.
¤ Hotade arter och naturtyper skall skyddas.

                                                
22 Westerlund, En hållbar rättsordning s 26.
23 Prop1992/93:226 s 32.
24 A prop s 35.
25 Aktionsplan för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk s 13.
26 Prop 1992/93: s 27.
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¤ Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala
värden skall värnas.

Detta tycks vara ett mycket ambitiöst och omfattande mål som ska förverkligas.
Redan när naturvårdslagen kom till slog man fast att naturvård innefattar både den
vetenskapliga, kulturella och sociala naturvården. Nu uttrycks detta även direkt i
skogsbrukets miljömål.27

Lagstiftaren anser det vara en fördel med jämställda mål direkt i lagen därför att
miljöarbetet kommer att bli mycket mer direkt integrerat med skogspolitiken. Det
är också meningen att skogsbruket ska få bedrivas friare, utan detaljstyrning från
statens sida, vilket i sig kommer att göra att mångfalden ökas. Ett ytterligare mil-
jöproblem som direkt drabbar även skogsbruket är luftföroreningar. Dels visar
det sig som direkta skador på träden, dels som förändringar i markens kemiska
sammansättning. Detta är dock inte direkt ett problem som ligger under skogs-
sektorns ansvarsområde. Vad skogsbruket däremot kan bidra med är extra för-
siktighet så att man inte förorsakar kväveläckage vilket kan vara ett bekymmer
vid skogsdikning och slutavverkning. Vidare är det så att den genetiska variatio-
nen inom arter och mångfalden av ekosystem automatiskt medför en bättre möj-
lighet för naturen att anpassa sig till de förhållanden som faktiskt råder.28

3.2 Skogsvårdsorganisationen

För att en lagstiftning ska kunna få genomslagskraft liksom för att kunna förverkli-
ga de politiska mål som sätts upp krävs det någon form av myndighetsorganisa-
tion som handhar tillsyn och kontroll. När det gäller skogsbruket är det
skogsvårdsorganisationen som innefattar Skogsstyrelsen och Skogsvårdsstyrel-
serna, som har fått denna uppgift.

Skogsstyrelsen är den centrala myndigheten, regionalt finns sedan 11 stycken
skogsvårdsstyrelser vilka, juridiskt sett, var och en är fristående myndigheter.
Skogsvårdsstyrelserna är i sin tur uppdelade i distrikt, ca 100 stycken, vilka sva-
rar för de lokala kontakterna med skogsägarna, olika myndigheter och organisa-
tioner. Skogsvårdsorganisationens uppdrag är att verka för att skogarna ska
skötas på ett bra och miljöriktigt sätt enligt de riktlinjer som riksdag och regering
sätter upp. Framförallt är det tillsyn av skogsvårdslagen, utbildning och rådgivning
om miljövård och skogsproduktion såväl till skogsägare som till allmänhet och
organisationer som ingår i uppdraget. Vidare är det skogsvårdsorganisationen
som ska planera och inventera till skydd för känsliga miljöer. Dessutom har man
en del ren uppdragsverksamhet åt både enskilda och olika myndigheter. Denna
uppdragsverksamhet måste dock ligga i linje med de skogspolitiska målen. Det

                                                
27 A prop s 27.
28 A prop s 31 f.
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kan till exempel röra sig om att medverka vid vägprojekt, diverse olika invente-
ringar samt skogsbruksplanering.29

Idag är huvudfrågan för den svenska skogsskötseln att kunna bevara den biolo-
giska mångfalden samt att klara av att möta hoten från luftföroreningar. När det
gäller virkesproduktionen är vårt svenska skogsbruk uthålligt sedan lång tid tillba-
ka.30 Eftersom skogsvårdsorganisationen är sektorsmyndighet för skogssektorn
har man fått i uppdrag av regeringen att formulera preciserade mål som går att
följa upp för att så småningom kunna nå målet att bevara den biologiska mångfal-
den. Detta har nu resulterat i en rapport med förslag på delmål samt beräkningar
vad de olika delmålen kostar ekonomiskt.31

Givetvis finns även Naturvårdsverket med i bilden. Dess roll är dock mer övergri-
pande och ska syfta till att arbeta med mål, vägledning och samordning när det
gäller allt miljöarbete. Sedan är det varje sektorsmyndighet som ska verkställa
och uppnå målen inom sitt område.32

3.3 Skogsvårdslagen

3.3.1 Lagtexten

Resterande del av avsnittet kommer att behandla de olika paragraferna i
skogsvårdslagen. Tonvikten kommer att ligga på de paragrafer som behandlar
avverkning och skötsel av den vanliga skogen. Jag har valt att inte slaviskt följa
den angivna ordningen i lagen utan i anslutning till aktuell paragraf anger jag om
den är straffsanktionerad.

3.3.2 Allmänna bestämmelser

Portalparagrafen återger jag i sin helhet eftersom det är denna som utgör grunden
för hela detta arbete:

Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en
god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen.

På detta sätt uttrycks kortfattat produktionsmålet och miljömålet i en och samma
mening och de båda målen ska ha samma tyngd. Det verkar vara en typisk mål-
sättningsparagraf som måste specificeras innan den kan få någon vidare juridisk

                                                
29 www.svo.se/vi/270ord.htm5/2-01.
30 Aktionsplan för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk.
31 Miljökvalitetsmål 8 Levande skogar, Skogsstyrelsen, 1999.
32 www.environ.se 7/3-01.
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tyngd. Den är givetvis inte heller på något sätt sanktionerad. Det är lagstiftarens
mening att den här formuleringen ska ha ett pedagogiskt värde och dessutom ska
den kunna ligga till grund för tolkningen av resten av lagen.33 När det gäller synen
på den biologiska mångfalden kan man notera att i ett så intensivt skogsbruk som
det svenska anses det inte möjligt att ständigt bevara alla arter över hela landet.
Miljömålet ska därför gälla landet som helhet.34 Detta måste innebära ganska
stora krav på samordning och kontroll så att det inte slutar med att alla, myndig-
heter så väl som enskilda, tror att vissa arter säkert sparas någon annanstans.

I paragraf två definieras begreppet skogsmark och därigenom lagens tillämp-
ningsområde när det gäller regler om avverkning och anläggning av ny skog. De
kriterier som ska vara uppfyllda är att marken ska vara lämplig för virkesproduk-
tion och den ska inte i väsentlig utsträckning användas för något annat ändamål.
För att lämplighetskriteriet ska vara uppfyllt krävs att markens produktionsförmå-
ga uppgår till i medeltal minst en skogskubikmeter tillväxt per hektar och år. Vi-
dare innefattas sådan mark där det bör finnas skog som skyddar mot sand- eller
jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned. Exempel på vad som däremot inte
bör anses vara skogsmark är julgrans- och energiskogsodlingar eftersom den här
typen av odling inte är förenlig med virkesproduktion.35 Om det finns lämplig
mark som är outnyttjad för skogsproduktion men av särskilda skäl ändå inte bör
användas ska inte denna anses som skogsmark. Exempel på sådan här mark kan
vara ljunghedar, mark intill bebyggelse, nedlagda betesmarker samt mark som
behövs för vissa speciella delar av renskötseln.36

Förutom skogsmark finns ytterligare ett begrepp och det är skogliga impediment.
Det är mark som inte i sig själv är lämplig att producera skog på men där det
ändå växer skog eller skulle kunna göra det. På skogliga impediment gäller
skogsvårdslagens regler om skogsskydd och naturvårdshänsyn.

Skogsvårdslagen förhindrar dock inte att skogsmark används för något annat
ändamål än just virkesproduktion. Det anses inte vara en fråga för skogsvårdslag-
stiftningen att bedöma under vilka förhållanden det ska vara möjligt att använda
produktiv skogsmark till något annat.37 I de fall detta riskerar att missbrukas på så
vis att marken förblir outnyttjad finns möjligheter till rättelse som vi ska se längre
fram i lagen.

I lagtexten anges specifikt vid vilka tillfällen reglerna i miljöbalken tar över. Det är
när ett område är av särskilt bevarandeintresse och skyddsreglerna i sjunde och
åttonde kapitlet miljöbalken ska användas. Det kan till exempel gälla att områden
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skyddas som nationalpark, naturreservat eller fågelskyddsområde. Även biotop-
skyddsområde regleras här men mer om detta i avsnitt 5.2.

3.3.3 Anläggning av skog på skogsmark

Den här avdelningen av lagen har som huvudsyfte att upprätthålla produktions-
målet, man skulle alltså kunna säga att den är tillväxtbefrämjande.

Paragraf fem behandlar de tre tillfällen då ny skog ska anläggas på skogsmark.
Först och främst är det efter avverkning eller då skogen råkat ut för någon skada
som gör att markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas på ett tillfreds-
ställande sätt. Vidare är det när marken ligger outnyttjad och det inte finns något
godtagbart skäl till detta. Som exempel kan nämnas nedlagd jordbruksmark som
uppfyller de ovan nämnda kriterierna för att klassas som skogsmark. Detta har
föreskrivits alltsedan den första skogsvårdslagen av år 1903 och är numera all-
mänt accepterat. Det tredje tillfället då skyldighet inträder formuleras numera på
ett nytt sätt i lagen. Det heter nu att ny skog ska anläggas när skogens tillstånd är
uppenbart otillfredsställande. Detta är en uppluckring till fördel för naturvårdens
intressen. Tidigare hette det att ny skog skulle anläggas redan då skogstillståndet
var otillfredsställande. Många skogar med höga naturvärden avverkades tidigare
och ersattes med skog med bättre tillväxtegenskaper. Under en period uppmunt-
rades detta till och med så mycket att statliga bidrag utgick. När nu miljömålet ska
jämställas med produktionsmålet menar lagstiftaren att det inte är rimligt att lagen
uppmuntrar till ytterligare avverkningar av skog med höga naturvärden. Ett visst
krav finns dock fortfarande kvar och det bör vara när tillväxten understiger en
tredjedel av den normala för marken i fråga.38

Den sjätte paragrafen ger ett bemyndigande till regeringen eller annan myndighet
att ge föreskrifter för hur en föryngring ska gå till för att resultatet ska bli det
tänkta. Ny skog måste nämligen anläggas på ett sådant sätt att den blir tillfreds-
ställande vad gäller täthet och beskaffenhet i övrigt.

Skogsvårdsstyrelsen har givits kompetens att meddela undantag från kravet att
plantera ny skog. Denna utväg bör inte komma ifråga annat än när kraven fram-
står som oskäligt betungande. En precisering av vad som är oskäligt betungande
får Skogsstyrelsen göra i verkställighetsföreskrifterna till lagen.39 Detta är ännu
inte gjort.

Lagen reglerar också vilken typ av skogsodlingsmaterial, det vill säga frö, plantor,
sticklingar med mera som får användas. Det är regeringen eller annan myndighet
som meddelar föreskrifter om detta. Brott mot en sådan föreskrift medför ansvar.
Bestämmelsen syftar till att förhindra att för marken eller orten olämpligt skogsod-
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lingsmaterial används. Vidare kan användningen av främmande trädslag begrän-
sas, liksom för stora föryngringar med samma klonade material. Genom att upp-
förökning av skogsplantor numera kan ske genom kloning finns det risk för att
skogen, utan reglering, skulle komma att bestå av genetiskt exakt likadana indivi-
der. Detta skulle kunna leda till omfattande skador på skogen vid angrepp av
insekter, svampar eller någon växtsjukdom.40

En viktig paragraf är den åttonde där det uttrycks att det är ägaren av skogsmar-
ken som är ansvarig för anläggning och vård av ny skog. Detta är i och för sig
inget nytt men inte desto mindre viktigt att det sägs i klartext direkt i lagtexten.
Man får dock observera att det strikta ägaransvaret bara gäller just anläggning
och vård av ny skog. När det gäller mer naturvårdsbetonade åtgärder kan någon
annan mycket väl vara ansvarig.

3.3.4 Avverkning av skog på skogsmark

Det är ju genom avverkningen som man tillgodogör sig det ekonomiska resultatet
av skogens produktion. Följaktligen är syftet även hos dessa regler att i första
hand nå produktionsmålet. Otvivelaktigt betyder dock det sätt avverkningarna
görs på mycket för miljömålet också. Reglerna ska därför så gott det går tillgodo-
se båda målen.

I paragraf tio anges att avverkning ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog
eller främja skogens utveckling. Med det senare menas den röjning eller gallring
som behöver göras för att förbättra tillväxtförhållandena för de kvarvarande trä-
den. För att hindra alltför exploaterande avverkning får regeringen eller annan
myndighet även fortsättningsvis föreskriva att beståndet måste ha uppnått viss
ålder för att få avverkas. Som riktvärde skulle man enligt propositionen kunna
sänka lägsta tillåtna slutavverkningsålder med tjugofem procent jämfört med tidi-
gare lagstiftning. Tidigare fanns en detaljreglering över hur skogen skulle skötas
genom röjningar och gallringar ända fram till slutavverkning. Genom att dessa
föreskrifter tagits bort samt lägsta tillåtna slutavverkningsålder sänkts, har skogsä-
garen fått en ökad frihet att själv sköta sin skog på det sätt han anser vara bäst.
Det är även meningen att andra former än kalavverkning ska kunna användas i det
vanliga skogsbruket för att ta ut slutavverkningsmogna träd. Forskning sker på
detta område och för naturvårdens skull är det angeläget att inte lagen lägger hin-
der i vägen för att kunna prova olika metoder i praktiken.41 Dock visade det sig
redan efter några år att avverkningarna inte alltid var så ändamålsenliga med tanke
på återväxten. För att råda bot på detta infördes år 1999 i paragrafen ett bemyn-
digande för regeringen eller annan myndighet att meddela föreskrifter om hur av-
verkningarna ska få lov att bedrivas. Detta gäller framförallt i de fall skogsägaren
valt att föryngra skogen genom att lämna kvar fröträd vid avverkningen. Denna
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metod att låta skogen självföryngra sig är fullt acceptabel men inte lämplig på alla
marker och det krävs att ett tillräckligt stort antal fröträd lämnas kvar. Det är för-
enat med ansvar att bryta både direkt mot lagen och mot en föreskrift som med-
delats med stöd av lagen.

I den elfte paragrafen finns ett bemyndigande till regeringen eller annan myndighet
att meddela föreskrifter som innebär att inte all avverkningsmogen skog får avver-
kas under samma period på stora brukningsenheter. Detta så kallade ransone-
ringskrav syftar till att få en så jämn åldersfördelning som möjligt på varje bruk-
ningsenhet. Detta är också ett sätt att möjliggöra en kontinuerlig tillförsel av virke
till skogsindustrin. På brukningsenheter som är större än tusen hektar kan ganska
detaljerade krav ställas på hur stor andel som får avverkas under en viss period.42

Är brukningsenheten mindre får inte föreskrifterna vara mer långtgående än att
upp till hälften av den produktiva skogsmarksarealen får bestå av kalmark eller
yngre skog. Det bör vara möjligt att tillåta undantag från ransoneringskravet om
andelen kalmark eller skog yngre än tjugo år ökat av andra skäl än avverkning.
Detsamma bör gälla om skogen är skadad.43 Brott mot meddelade föreskrifter
medför ansvar. För närvarande gäller att brukningsenheter som är mindre än fem-
tio hektar undantas helt från kravet på ransonering.44

Begreppet brukningsenhet definieras i lagtexten som den skogsmark inom en
kommun som tillhör samme ägare. Möjlighet finns för regeringen eller annan myn-
dighet att föreskriva en annan omfattning av en brukningsenhet. Begreppet har
alltså inte direkt med storleken på enskilda skogsfastigheter att göra. Det kan
också vara så att skogsfastigheter som inte gränsar intill varandra kommer att
utgöra samma brukningsenhet så länge de har samme ägare och ligger i samma
kommun. Om det ska vara möjligt att slå ihop markinnehav i flera kommuner eller
dela upp markinnehav i en kommun ska det främst vara sysselsättningsunderlaget
inom olika arbetskraftsområden som styr. Detta eftersom ransoneringskravet,
som jag beskrivit i föregående stycke även syftar till att få en jämn sysselsättning i
skogsbruket.45 Naturvårdsaspekterna, som kan aktualiseras i gränsfall, på en
uppdelning eller sammanslagning har inte alls diskuterats.

Skogsvårdsstyrelsen har ålagts skyldighet att vid förfrågan på förhand ge besked
om en avverkning är tillåten eller inte enligt ransoneringsreglerna i elfte paragrafen.

I fjortonde paragrafen finns regler om när markägaren ska göra en så kallad av-
verkningsanmälan till skogsvårdsstyrelsen. En anmälan ska göras när avverk-
ning ska ske och när uttag av skogsbränsle ska göras. I anmälan ska också anges
om man tänkt skyddsdika vid avverkningen på ett sätt som inte kräver tillstånd
enligt miljöbalken. Vidare är man numera även skyldig att i anmälan göra en hän-
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synsredovisning där man anger hur naturvårdens och kulturmiljövårdens intres-
sen ska tas tillvara vid avverkningen samt hur återväxten ska tryggas. Reglerna om
avverkningsanmälan är gamla och ansågs redan 1979 vara värdefulla för
skogsvårdsstyrelsernas tillsyns- och rådgivningsverksamhet.46 Efterhand har na-
turvårdsaspekten stärkts och det anses pedagogiskt att genom krav på en hän-
synsredovisning göra den enskilde skogsägaren mer medveten och delaktig ge-
nom att påverka honom att ta reda på naturvärdena i den egna skogen. Det är
dock inte meningen att kravet ska vara större än vad den enskilde skogsägaren
förmår ekonomiskt eller praktiskt. Hänsyn ska tas till om det är ett stort skogs-
bolag eller en privatperson som är skogsägare och kravet ställs lägre på den se-
nare.47 Eftersom det har funnits brister när det gällt att planera för ny återväxt
måste man nu redan i avverkningsanmälan tala om hur man har tänkt sig att för-
yngringen ska ske. Om inte återväxten blir riktigt förberedd redan i samband med
avverkningen kan det medföra stora kostnader att i efterhand rätta till detta. Ge-
nom att kräva en redovisning på ett så här tidigt stadium finns det möjlighet för
skogsvårdsstyrelsen att i tid gå in med information och rådgivning. Ett exempel på
dålig återväxtplanering kan vara att ett alltför litet antal fröträd lämnas i ett bestånd
där man tänkt sig naturlig föryngring. Detta är givetvis inte så lätt att rätta till när
avverkningen väl är gjord. Det kan istället bli tvunget att i efterhand komplettera
med plantering med ökade kostnader och tidsspillan som följd. En avverknings-
anmälan med hänsynsredovisning ska göras senast sex veckor innan åtgärden
påbörjas.48 Underlåtenhet att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt denna para-
graf kan medföra ansvar.

3.3.5 Skogs- och miljöredovisning

En nyhet finns i fjorton a-paragrafen. Här ställs krav på att en skogs- och miljö-
redovisning ska finnas för varje brukningsenhet. Den ska innefatta en beskriv-
ning av hur skogen ser ut och vilka natur- och kulturmiljövärden som registrerats.
Ytterligare föreskrifter får meddelas av regeringen eller annan myndighet. Den här
skogs- och miljöredovisningen är till för att skogsägaren själv ska bli medveten
om vilka värdefulla områden som finns på brukningsenheten. Kravet ska vara
genomfört senast vid utgången av år 2002 och därefter ska den vid behov upp-
dateras vart femte år.49 Egentligen är detta en tillbakagång till den i avsnitt 2.3
nämnda skogsbruksplanen vilken avskaffades år 1993. Den här gången ställs
dock kravet på innehåll mycket lägre och inga av de aktiviteter i skogsbruket som
ger en inkomst behöver regleras. Det som är obligatoriskt att ha med är de natur-
och kulturmiljövärden som redan dokumenterats och tagits fram genom myndig-
heternas försorg vid olika inventeringar.50 Detta kan till exempel vara naturreser-
vat, biotopskyddsområden, nyckelbiotoper, vissa sumpskogar och fasta fornläm-
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ningar.51 Anmärkningsvärt är att när det gäller dessa miljö- och naturvärden ställs
inga andra krav än att det som redan finns redovisat hos någon myndighet, före-
trädesvis Länsstyrelsen, ska sammanställas av skogsägaren. När det gäller själva
beskrivningen av skogen kanske skogsägaren måste gå ut och titta hur där ser ut.
Det ska nämligen redovisas en uppskattning av hur mycket produktiv skogsmark
respektive skogliga impediment som finns. Den produktiva skogsmarken ska
dessutom delas upp i kalmark och ungskog samt skog som uppnått föryngrings-
avverkningstillåten ålder. Även mark där man är skyldig att anlägga ny skog ska
anges. Om det finns några ädellövskogar på brukningsenheten ska det också
anges speciellt.52

3.3.6 Krav på tillstånd till avverkning med mera

3.3.6.1 Svårföryngrad skog och skyddsskog
I paragraf femton till och med nitton föreskrivs i vilka fall regeringen eller annan
myndighet får lov att avsätta skog som svårföryngrad skog eller skyddsskog
samt vad detta i så fall får för konsekvenser för skogsbruket. Den skog det gäller
är sådan som på grund av sitt ogynnsamma läge är svår att föryngra eller skog
som behövs till skydd mot sand- eller jordflykt eller till skydd mot att fjällgränsen
flyttas ned. Viss del av den svårföryngrade skogen ska också anses som fjällnä-
ra skog. När väl skogen klassats som endera av dessa två huvudalternativ krävs
tillstånd av Skogsvårdsstyrelsen innan en avverkning av mogen skog får ske. När
Skogsvårdsstyrelsen ger tillstånd finns möjlighet att samtidigt besluta om särskilda
åtgärder som ska vidtas för att begränsa olägenheter för natur- och kulturmiljö-
vården liksom för att återväxten ska kunna tryggas. Givetvis ska skogsägaren
redan i sin tillståndsansökan bifoga en hänsynsredovisning med de åtgärder han
själv tänker sig att vidta till skydd för natur- och kulturmiljövård. Om avverkning
sker utan tillstånd eller i strid med ett givet tillstånd finns möjligheter att döma till
ansvar. Utgångspunkten för Skogsstyrelsen är dock att tillstånd ska ges till slutav-
verkning. Syftet med tillståndsförfarandet är att garantera att skogsägaren måste
ta vissa naturhänsyn samt att möjligheterna till återväxt av skogen tas till vara.
Dessa synpunkter måste komma fram innan avverkningen redan är gjord för att
det inte ska bli förfelat.

Om det skulle vara så att en miljökvalitetsnorm riskerar att överträdas i samband
med en avverkning i svårföryngrad skog eller skyddsskog får dock inte
Skogsvårdsstyrelsen meddela tillstånd till denna. Undantaget är om sådana åtgär-
der vidtas vid någon annan verksamhet att det uppväger utsläppet vid avverkning-
en så att ingen överträdelse sker. Efter en avverkning så urlakas kväve från mar-
ken när det inte längre finns någon skog som kan tillgodogöra sig detta. Det skulle
kunna finnas en konkret risk att detta kväve skulle bidra till att en miljökvali-
tetsnorm som gäller kväveinnehåll i vattendrag kommer att överskridas. I dagslä-
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get finns dock ingen sådan norm beslutad. Enligt miljöbalkens femte kapitel får
ingen verksamhet utövas som gör att en miljökvalitetsnorm överträds. När det
gäller avverkning i svårföryngrad skog eller skyddsskog krävs tillstånd till detta av
Skogsvårdsstyrelsen. Om tillstånd ej ges blir staten ersättningsskyldig enligt nit-
tonde paragrafen i skogsvårdslagen. Om tillstånd däremot ges bidrar Skogsvårds-
styrelsen till att en miljökvalitetsnorm överträds. Därför har ett förbud mot av-
verkningstillstånd införts just när det gäller den här typen av skog. På detta vis blir
inte staten ersättningsskyldig och någon avverkning kommer inte till stånd.53

På skogliga impediment finns möjlighet att helt förbjuda avverkning där den skog
som finns är svårföryngrad. Särskilda skäl för detta ska dock finnas. Vidare går
det att i svårföryngrad skog förbjuda nybyggnad av skogsbilvägar om inte dessa
medför större nytta för skogsbruket än kostnader eller om en väg inte kan passas
in i en vägnätsplan. Man kan ju undra hur många skogsbilvägar som inte är eko-
nomiskt lönsamma som byggs! I varje fall så länge man inte behöver räkna med
några kostnader för påverkan på naturen.

Om skogen är klassad som fjällnära får inte tillstånd till avverkning av mogen skog
ges om inte detta går att förena med natur- och kulturmiljövårdsintressen av vä-
sentlig betydelse. Om tillstånd kan ges ska Skogsvårdsstyrelsen besluta om vilken
hänsyn som ska tas till natur- och kulturmiljövård. Om inte villkoren i tillståndet
följs kan detta medföra straff. Om skada uppkommer för skogsägaren på grund
av att han inte får avverka eller att kostnaderna för naturvårdshänsynen blir för
stora kan ersättning för detta utgå enligt reglerna i miljöbalken.

3.3.6.2 Avverkning inom renskötselområde
Paragraferna tjugo och tjuguett behandlar skogsbruket inom renskötselområde.
Det område som berörs specificeras i rennäringslagen (SFS 1971:437). I stort
gäller det de områden där det får bedrivas renskötsel under hela året. Om skogen
är klassad som svårföryngrad, vilket den troligen är i det område som berörs, får
inte Skogsvårdsstyrelsen ge tillstånd till avverkning om det är oförenligt med ren-
näringens intressen. Om avverkning ändå sker i strid med Skogsstyrelsens tillstånd
kan det medföra ansvar. Skogsägaren är också tvungen att bereda den berörda
samebyn tillfälle till samråd innan en avverkning sker, i annat fall kan han dömas till
ansvar för denna underlåtenhet. Här är alltså inte syftet att skydda skogen för
skogens egen skull utan för rennäringens behov. Effekten kan ju dock tänkas bli
lika positiv för den biologiska mångfalden i skogen även om syftet är ett annat.

3.3.7 Ädellövskog

Den speciallag som tidigare reglerade skogsbruket i ädellövskog, ädellövskogsla-
gen, lyftes in i skogsvårdslagen i stort sett oförändrad år 1994. Den återfinns nu i
paragraferna tjugotvå till och med tjugoåtta. Anledningen till att inlemma den med
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skogsvårdslagen var att det ansågs bättre att samla allt som berör skogsbruket i
en lag för att på så vis få en bättre överblick.De lövträdsarter som räknas till ädla
lövträd är alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. För att skogen ska
anses vara en ädellövskog ska den uppfylla vissa lägsta kriterier på att dessa
trädslag ingår. I stora drag ska skogsbeståndet vara minst ett halvt hektar, och till
minst femtio procent bestå av ädla lövträd samt utgöras till minst sjuttio procent av
lövträd av något slag. Även vissa trädbestånd på betesmarker kan räknas som
ädellövskog men då ställs tillika krav på viss minsta storlek på ingående träd. Om
man är osäker på om det är en ädellövskog eller en vanlig skog som man är ägare
till ska Skogsvårdsstyrelsen kunna lämna besked på förhand. I likhet med de
andra typerna av särskilt skyddsvärd skog är det Skogsvårdsstyrelsen som ska
lämna tillstånd innan en avverkning av mogen skog påbörjas.  Som vanligt ska
ansökan om tillstånd att avverka åtföljas av en hänsynsredovisning. I en ädellöv-
skog får inte sådana åtgärder vidtas att skogen upphör att vara en ädellövskog.
För att inte riskera olämpliga avverknings- och återväxtmetoder får Skogsvårds-
styrelsen, när avverkningstillstånd beviljas, samtidigt ge föreskrifter om hur av-
verkningen ska gå till och hur återväxten ska tryggas. Skyddet för ädellövskogen
är dock inte starkare än att det kan få ge vika för andra företag som prövats enligt
annan lag. Marken får också användas till annat i enlighet med en detaljplan. Om
skogen upphör att vara ädellövskog, utan att något undantag är tillämpligt kan det
medföra att man ställs till ansvar. Liksom om man avverkar innan tillstånd givits
eller i strid med ett givet tillstånd. Ädellövskogen ger ofta ett sämre ekonomiskt
utbyte än vanlig skog och kostnaderna för att lyckas med en föryngring kan bli
orimliga för den enskilde skogsägaren. Det finns därför möjlighet att få bidrag till
föryngringen för att återväxten ska kunna tryggas.54

3.3.8 Insektshärjning

Paragraf tjugonio i skogsvårdslagen ger regeringen eller annan myndighet befo-
genhet att meddela föreskrifter till skydd mot skadeinsekter i skogen. Det kan
gälla såväl direkt bekämpning av redan uppkomna insektshärjningar i skogen som
förebyggande åtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan vara utforsling av ska-
dad skog och lagring av virke. Det är givetvis skogsmarkens ägare som är ansva-
rig för att rätt åtgärder vidtas men när det gäller förebyggande åtgärder i samband
med avverkning och lagring av virke är även annan som har rätt att förfoga över
skogen eller virket ansvarig. Det är inte ovanligt att avverkningsmogen skog säljs
på rot och har så skett måste givetvis köparen vara ansvarig för att virket tas om
hand på ett sådant sätt att inte insektsangrepp i stor skala sker. Paragrafen är
straffsanktionerad. De insektsgrupper som är speciellt aktuella är dels snytbag-
garna som kan vara ett stort problem i nyanlagd skog, dels barkborrarna. De
senare lägger sina ägg i avverkningsavfall, döda eller svaga träd samt i lagrat virke
som är obarkat. Barkborrarna angriper sedan gran och tall och kan ställa till stor
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ekonomisk skada.55 Risken för okontrollerade uppförökningar av barkborrarna
är störst de år skogen råkar ut för ovanligt mycket stormskador med följden att
många nerfallna träd blir liggande kvar i skogen långt in på sommaren. Ganska
stora krav har därför ställts på skogsägarna att forsla ut allt virke. Nu behöver
man däremot också uppmärksamma att man är tvungen att spara en del död ved
för att klara att bevara den biologiska mångfalden. För många växter och djur är
det livsnödvändigt med tillgång till död och döende ved. Som synes är det alltså
många gånger nödvändigt med en balansgång.

3.3.9 Hänsyn till naturvården kulturmiljövården och
rennäringen

Paragraf trettio ger bemyndigande till regeringen eller annan myndighet att med-
dela närmre föreskrifter om vilken hänsyn som ska tas till natur- och kulturvård-
sintressena vid skötseln av skog. Föreskrifterna kan gälla hyggenas storlek och
utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och trädsamlingar liksom
gödsling, dikning och den sträckning som skogsbilvägar ska ha. Dessa föreskrifter
måste av rättssäkerhetsskäl ske i form av förelägganden riktade direkt till den
enskilde.56 Den svenska skogen ser ju så oerhört olika ut att det skulle bli väldigt
svårt att formulera föreskrifter som är så allmängiltiga och ändå tillräckliga att
brott mot dem direkt skulle kunna vara sanktionerat. Om ett föreläggande eller
förbud har lämnats, för att en föreskrift ska följas, kan detta leda till ansvar om
det inte följs.

Detta är en generell hänsyn som alla måste ta och som är grundläggande och
väldigt väl förenligt med det faktum att den svenska skogen brukas så gott som i
sin helhet. Med hjälp av förelägganden och förbud kan Skogsvårsstyrelsen ingripa
i förebyggande syfte innan en åtgärd vidtagits i skogsbruket. År 1999 infördes
även en möjlighet för myndigheten att i efterhand ingripa, genom att ge föreskrifter
om åtgärder som skogsägaren måste vidta, för att om möjligt återställa av honom
förstörda naturvärden som ryms inom den generella hänsynen. Det kan till exem-
pel gälla att återställa sönderkörda eller risbemängda stigar och vattendrag som
blivit mer eller mindre förstörda på grund av skogsbruket. Dock ska denna möj-
lighet bara tillämpas när det är rimligt att kräva att marken återställs i tidigare
skick.57 Om inte de meddelade föreskrifterna följs kan Skogsvårdsstyrelsen ge ett
föreläggande som sedan kan medföra ansvar, om det inte följs. På skogliga impe-
diment kan man vid behov gå så långt att avverkning och andra skogsbruksåtgär-
der helt förbjuds. De skogliga impedimenten ger inget större ekonomiskt utbyte
men de kan ha ett mycket högt naturvärde. De kan även rent miljömässigt ingå i
vattenhushållningen samt fungera som kvävefällor. Det är marker som kan vara
värdefulla för friluftslivet och utgöra vackra inslag i landskapsbilden samtidigt som
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56 Prop 1992/93:226 s 63.
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de bidrar till variationen i skogsekosystemen och är viktiga för den biologiska
mångfalden.58 På den produktiva skogsmarken får inte föreskrifterna vara så in-
gripande att den pågående markanvändningen, det vill säga skogsbruket, avsevärt
försvåras. Inte ens när det gäller att återställa det man förstört, på grund av att
föreskrifter inte följts, får nya föreskrifter hindra pågående markanvändning i för
stor utsträckning. Detta är den så kallade intrångsbegränsningen som begränsar
myndigheternas möjlighet att ingripa. I de fall skador inte helt kan undvikas ska de
begränsas. Man ska då i första hand prioritera den biologiska mångfalden och i
första hand de arter som enligt Naturvårdsverkets lista är akut hotade, sårbara
och sällsynta.59

Paragraf trettioett stadgar att en anpassning av hyggen, kvarlämnande av trädsam-
lingar samt dragning av skogsbilvägar ska ske i så stor utsträckning som rennä-
ringen kräver. Man ska sträva efter att den sameby som berörs av tänkta åtgärder
har ständig tillgång till sammanhängande betesområden samt till den vegetation
som behövs för hanteringen av renarna. Även för denna paragraf gäller att om ett
föreläggande eller förbud meddelats ska detta följas för att man ska undgå ansvar.

3.3.10 Miljöanalys

I trettioandra paragrafen ges regeringen eller annan myndighet möjlighet att före-
skriva att en analys ska göras av den som tänker pröva en ny metod eller använda
nytt skogsodlingsmaterial. Analysen ska avse vilken inverkan de nya metoderna
eller det nya materialet kan tänkas ha på miljön. Den här paragrafen kom till 1994
som en direkt följd av att Sverige tillträtt Konventionen om biologisk mångfald.
Där ställs nämligen krav på miljökonsekvensbeskrivning när det gäller aktiviteter
som är negativa för den biologiska mångfalden. Departementschefen anser att nya
brukningsmetoder samt för Sverige främmande skogsodlingsmaterial är exempel
på sådant som kan påverka den biologiska mångfalden om det prövas i större
skala.60 Från början användes benämningen miljökonsekvensbeskrivning i
skogsvårdslagen. När sedan miljöbalken antogs var det på grund av förväxlings-
risk inte lämpligt med samma beteckning för den här typen av undersökning som
ska göras enligt skogsvårdslagen. Miljökonsekvensbeskrivning förbehålls numera
miljöbalken och här heter det analys eller miljöanalys. Namnändringen ska inte
medföra någon ändring i sak.61

3.3.11 Tillsyn

För att en lag ska kunna fungera i praktiken måste det givetvis vara någon som
ser till att den följs i största möjliga utsträckning. I paragraf trettiotre till och med
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59 Skogsvårdslagen Handbok s 57.
60Prop 1992/93:226 s 70.
61 Prop 1997/98:90 s 250 f.
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trettiosju behandlas det som direkt berör tillsynen. Som jag redan nämnt är det
Skogsvårdsstyrelsen som har hand om den direkta tillsynen på lokalplanet och
centralt är det Skogsstyrelsen. För att myndigheten ska kunna bedriva tillsyn har
den rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som erfordras för att
kunna utöva tillsyn. När denna bestämmelse infördes 1979 var det främst eventu-
ell skogsbruksplan som åsyftades såsom handling.62 Numera har krav på skogs-
och miljöredovisning till viss del ersatt skogsbruksplanen och man kan förmoda
att en sådan nu faller under det myndigheten kan begära att få ta del av. Dock inte
förrän år 2003 då kravet ska vara genomfört. Eftersom det inte räcker med bara
tillsyn ges tillsynsmyndigheten vidare kompetens att meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagen såväl som följdföreskrifter ska efterlevas. I
första hand är tanken att myndigheten först ska meddela råd till den enskilde och
först om inte detta följs, blir det aktuellt med ett föreläggande eller förbud. Möj-
lighet finns dock att direkt ge ett föreläggande eller förbud om det brådskar för att
bevara natur- och kulturmiljövärden eller av annat särskilt skäl. Myndigheten kan
förena ett föreläggande eller förbud med vite.
Det finns också möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om rättelse på den
försumliges bekostnad om densamme inte rättat sig efter ett föreläggande. Pro-
blemet med att åstadkomma rättelse på ena eller andra sättet är bara att det kan-
ske inte praktiskt går att genomföra. Har en känslig biotop avverkats så är den
troligen borta för alltid.

För att trygga återväxten har tillsynsmyndigheten befogenhet att kräva att säkerhet
ställs innan en avverkning sker. Detta gäller om avverkningen i fråga föranleder
ovanligt dyra återväxtåtgärder i större omfattning. Säkerhet får också krävas som
ett villkor för att få tillstånd att avverka såväl svårföryngrad skog eller skyddsskog
som ädellövskog. Om inte en begärd säkerhet ställs kan Skogsvårdsstyrelsen
meddela avverkningsförbud. Har avverkningsförbud väl meddelats medför det att
man kan ställas till ansvar om avverkning likväl sker.

Eftersom tillsynen kostar pengar finns också ett bemyndigande för regeringen eller
annan myndighet att ta ut särskilda avgifter för tillsyn och kontroll av
skogsvårdslagen.

I den trettioåttonde paragrafen stadgas det vilka paragrafer som är straffsanktio-
nerade. Detta har jag tagit upp i direkt anslutning till de berörda paragraferna
ovan. De straffsatser som är aktuella enligt skogsvårdslagen är böter eller fängelse
i högst sex månader. Som jämförelse kan nämnas att brottet grov skadegörelse
kan ge ända upp till fyra års fängelse. För att dömas till ansvar enligt
skogsvårdslagen räcker det med oaktsamhet. Om fallet bedöms som ringa ska
dock inget ansvar dömas ut. I paragrafen finns också ett uttryckligt förbud mot
dubbla straff, på så vis att den som överträtt ett vitesförbud eller ej åtlytt ett vi-
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tesföreläggande ej döms till ansvar. Vanligen brukar man anse att straffet gäller
förfluten tid och vitet framtiden.

Lagen innehåller vidare en förverkandeklausul som skulle kunna vara ett bra eko-
nomiskt styrmedel. Den ger myndigheten befogenhet att förverka virke eller vär-
det av virket efter en avverkning som innebär brott mot lagen. Förutsättningen är
dock att det inte är obilligt.

Givetvis innehåller lagen även bestämmelser om hur man överklagar. I stort är
gången den att Skogsvårdsstyrelsens beslut överklagas hos Skogsstyrelsen och
detta beslut kan i sin tur överklagas hos Länsrätten. För att kunna överklaga
Länsrättens beslut krävs prövningstillstånd i Kammarrätten. Naturvårdsverket har
fått rätt att överklaga i ett fall. Det är om Skogsvårdsstyrelsen givit tillstånd till att
en ädellövskog upphört att vara just detta i enlighet med tjugofemte paragrafen
andra stycket.

Slutligen har vi då kommit fram till den sista paragrafen, nummer fyrtioett. Den
kan dock vara av stor vikt för naturvården då den säger att en myndighet får lov
att bestämma att dess beslut gäller omgående även om det överklagas.

3.4 Sammanfattning av skogsvårdslagen och
viss kritik

Jag ska nu sammanfatta de för detta arbete väsentliga delarna av lagen. Det inne-
bär att jag lämnar regleringen för den svårföryngrade skogen och den specialhän-
syn som ska tas till rennäringen.

Till att börja med kan man konstatera att lagen är tillämplig på i princip all naturlig
typ av mark som inte används till något helt annat ändamål än skogsbruk, såsom
jordbruk eller grustäkt. Detta gör naturligtvis att lagen måste vara ganska allmänt
hållen. Skogen och de naturvärden och produktionsförutsättningar som finns skif-
tar som bekant väldigt mycket i vårt avlånga land. Lagen är också en ramlag som
ska fyllas ut med närmre föreskrifter som meddelas av regeringen eller Skogssty-
relsen. Skogsvårdslagen är dessutom en minimilagstiftning där lagstiftaren förut-
sätter att större hänsyn tas till naturen än vad lagen föreskriver om det ska gå att
nå miljömålen. Skogen måste också röjas och gallras om produktionsmålet ska
nås, även om detta ej regleras i lagen numera.

De föreskrifter i skogsvårdslagen som rör avverkning och återväxt har vuxit fram
under lång tid och har sina rötter i 1903 års skogsvårdslag. Här måste uppenbar-
ligen finnas en lång tradition inom näringen att acceptera att sköta skogen så att
den långsiktigt kan behålla sin produktionsförmåga av ekonomiskt fördelaktigt
virke. I takt med att naturvårdsaspekterna har fått mer tyngd i samhället har de
också kommit att beaktas mer och mer i skogsvårdslagen Numera är det tänkt att
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miljömålet ska kunna gå hand i hand med produktionsmålet och ha samma tyngd.
Lagens utgångspunkt är dock att avverkning på de villkor som man själv redovi-
sar i sin avverkningsanmälan är helt i sin ordning och något tillstånd krävs ej för att
få avverka. Direkta sanktioner finns mot vissa paragrafer som ska skydda åter-
växten och säkerställa att skogen inte avverkas alltför tidigt eller i alltför stor om-
fattning på samma brukningsenhet. Detta är saker som är direkt knutna till pro-
duktionsmålet. Möjlighet finns också fortfarande att vid hot om vite förelägga en
markägare att avverka sin ”skräpskog” för att åstadkomma en föryngring som
växer bättre. Detta trots att sådan skog ofta kan ha höga naturvärden. Detsamma
gäller om inte markens virkesproducerande förmåga tas till vara efter en skada
som uppstått. Det kan till exempel gälla stormskador som lämnar mycket död ved
kvar i skogen eller skada efter brand. Båda dessa ”skador” kan vara mycket
gynnsamma för den biologiska mångfalden men troligen inte för produktiviteten.

När det sedan gäller de paragrafer som styr miljömålet är sanktionsmöjligheterna
lite mindre. Det nya kravet på att skogs- och miljöredovisning ska finnas från och
med år 2002 är inte alls sanktionerat. Inte heller verkar den ha någon större bety-
delse för en skogsägare som inte själv är intresserad av att använda den till något.
Den generella naturhänsynen som ska tas enligt trettionde paragrafen, kräver att
ett föreläggande eller förbud utfärdats av Skogsvårdsstyrelsen, för att någon ska
kunna dömas till ansvar vid eventuellt brott mot den. Detta föreläggande eller
förbud får heller inte gå så långt att det avsevärt påverkar pågående markanvänd-
ning inom den berörda delen av fastigheten. Här går nämligen gränsen för när
ersättning behöver betalas ut till markägaren. Detta måste uppenbarligen vara en
mycket stor begränsning i skogsvårdslagen när det gäller att tillgodose miljöintres-
set. Det finns alltså inte möjligheter att med stöd av skogsvårdslagen tvinga fram
naturhänsyn om det innebär en så påtaglig begränsning i den pågående markan-
vändningen att ersättning måste utgå. Detta kan ju knappast helt överensstämma
med intentionerna att jämställa miljömål och produktionsmål. Speciellt inte mot
bakgrund av att de flesta skogsägare väl torde kunna förmås att vidta åtgärder
som är eller blir ekonomiskt lönsamma, men säkert inte är lika benägna att göra
sådant som enbart ökar kostnaderna. Detta stöds av Michanek som anför att det
är ”högst osannolikt att skyddet kan realiseras mot bakgrund av den svaga hän-
synsregeln i 30 § SVL”.63 Samma slutsats kommer Riksrevisionsverket till i sin
färska rapport om hur det går att jämställa miljömålet med produktionsmålet.64

Man går så långt att man kallar det för paradoxen med skogsvårdslagen. Det
Riksrevisionsverket menar med paradox är att lagstiftaren har angett två klara mål
i inledningsparagrafen men inga kravregler som gör att man kan genomföra det
ena. Så länge det ska utgå intrångsersättning på ett så tidigt stadium som i svensk
lagstiftning blir det ohållbart.

När det sedan gäller Skogsvårdsstyrelsen som har den direkta tillsynen så är det
en organisation som är uppbyggd under en tid när produktionen var i stort sett det
                                                
63 Miljörättslig Tidskrift 1994:2 s 164, Michanek.
64 Riksrevisionsverket RRV 1999:31 s 79 ff.
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enda väsentliga. Fortfarande, 1999, finns det stora brister i kompetens när det
gäller naturvård och biologi hos de tjänstemän som har hand om tillsynen. 65 Det
är också så att det statsfinansiella läget har gjort att man varit tvungen att minska, i
stället för att öka, de personella resurserna samtidigt som man fått delvis nya ar-
betsuppgifter.66 Givetvis måste detta vara mycket svårt för den personal som ska
arbeta väldigt mycket med individuell rådgivning och tillsyn i enskilda fall eftersom
detta är arbetsuppgifter som är mycket tidskrävande. Skogsvårdsorganisationen
är också en organisation som utför uppdragsverksamhet av olika slag. När man
tilldelas mindre resurser än tidigare måste man än mer värna om att kunna få upp-
drag av skogsägarna. Ett visst motsatsförhållande till sin roll som tillsynsmyndighet
måste kunna skönjas här. Det är ju samma ”kundkrets” det rör sig om.

När det gäller ägarens ansvar för skogsmarken sägs det i lagen att det finns ett
ägaransvar när det gäller anläggning och vård av ny skog liksom när det gäller
bekämpning av skadeinsekter i växande skog. Inför avverkning och i samband
med lagring av virke kan också annan som har rätt att förfoga över virket vara
ansvarig. När det gäller dessa utpekade områden som närmast är att hänföra till
produktionsmålet torde ansvaret för den nämnda personkretsen vara rent strikt.
När det sedan gäller de åtgärder som ska vidtas för att nå miljömålet är det tydli-
gen inte längre självklart att ägaren är ansvarig. Den grupp som i praktiken måste
ta ansvar för att åtminstone lagens minimikrav på att generell hänsyn tas, är
skogsmaskinförarna. Det är ju de som utför arbetet på avverkningsplatsen. Detta
har hittills varit en eftersatt grupp när det gäller rådgivning och uppföljning från
Skogsvårdsstyrelsens sida.67 Givetvis är det svårt för maskinförarna att ta ett
större ansvar än vad deras uppdragsgivare, skogsägaren, är villig att ekonomiskt
medge.

3.5 Skogsvårdsorganisationens egen
utvärdering

År 1998 publicerade Skogsstyrelsen en egen utvärdering som man gjort efter att
ändringarna i skogsvårdslagen varit ikraft några år.68 Den nya lagstiftningen inne-
bar ju en avreglering och större frihet för den enskilde skogsägaren. Lagstiftaren
ville ha mindre detaljreglering och mer valfrihet vilket man menade skulle kunna
gynna den biologiska mångfalden. Tyvärr har det visat sig att den här nya friheten
istället tog sig uttryck i att ambitionen när det gäller produktivitetsfrämjande
skogsvård har blivit lägre. Däremot har troligen avregleringen varit positiv för den
biologiska mångfalden även om mycket ännu återstår.69 Bristerna i skogsvård
berör även produktionsmålet vilket kan bli svårt att uppnå i framtiden. Eftersom
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det inte längre finns uttalade krav på att skogen ska röjas och gallras har dessa
åtgärder sjunkit i omfattning. Detta riskerar att leda till att volymen högklassigt
virke blir för liten. Man befarar också att brister i skötseln av föryngringarna gör
att lövträdsinslaget kommer att bli för stort i framtiden.70 Det som varit negativt
under lagens första år är att för många nyckelbiotoper avverkats. Orsaker till
detta kan tänkas vara okunskap före avverkning om de naturvärden som finns,
ointresse hos markägaren samt resursbrist, både ekonomiskt och personellt, hos
skogsvårdsstyrelserna.71 När det gäller den generella hänsyn som ska tas enligt
trettionde paragrafen, anser Skogsstyrelsen att detta inte räcker till för att nå upp-
satta mål. Eftersom en stor del av skogen länge skötts på ett produktionsinriktat
sätt har detta medfört en stor minskning av naturvärdena. För att återskapa detta
måste framförallt mer död ved och gamla grova träd samt lövträd och våtmarker
sparas.72

Ett problem som skogsvårdsstyrelserna ställs inför i sin myndighetsutövning är att
åklagarmyndigheterna är försiktiga i sin hållning till ärenden som berör
skogsvårdslagen. Det händer att dessa ärenden helt prioriteras bort. Samma in-
ställning kan ses hos kronofogdemyndigheten som inte alltid driver in de viten som
länsrätten dömer ut efter att skogsägaren fått ett vitesföreläggande.73

Skogsstyrelsen gör en försiktig tolkning av hur avvägning mellan miljömål och
produktionsmål ska kunna gå till. Man hänvisar till att förarbetena till första para-
grafen anger att det inte finns något motsatsförhållande mellan de båda målen.
Detta skulle kunna tyda på att lagstiftaren anser att det finns ett ekonomiskt ut-
rymme att minska virkesproduktionen.74 Produktionsmålet är ju inte kvantifierat
utan man har bara formulerat det som att det ska syfta till en uthålligt hög avkast-
ning. Detta kan ju indikera att man accepterar en lägre produktion de gånger det
inte går att förena målen. I så fall kan man ju säga att målen är förenliga.
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4 Miljöbalken

4.1 Förenlighet med MB

Givetvis är det inte bara skogsvårdslagen och till den hörande författningar som
kan vara av intresse för skogsbruket. Jag ska inte gå in på allt som kan vara av
betydelse men miljöbalken som trädde i kraft år 1999 förtjänar en kort genom-
gång av vissa delar. I miljöbalkens portalparagraf anges att syftet med balken är
att främja en hållbar utveckling som ska bygga på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och människan har ett ansvar att förvalta naturen väl när hon nyttjar
den. Det anges vidare att balken ska tillämpas så att:

¤ människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä-
genheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller an-
nan påverkan,
¤ värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
¤ den biologiska mångfalden bevaras,
¤ mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktigt god hushållning tryggas och
¤ återanvändning och återvinning liksom annan hushållning
med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp
uppnås.

Onekligen passar all skogsmark in som ett av miljöbalkens skyddsobjekt och
syftet med balken torde överensstämma med de skogspolitiska miljömålen. Det
verkar mycket märkligt att man har valt att lämna skogsbruket utanför balken men
det ämnar jag inte gå in på denna gång.

I följdlagstiftningen till miljöbalken säger man att tillämpningsområdet för balken
inte klart anges, men att den alltid ska tillämpas när det gäller åtgärder eller verk-
samheter som har betydelse för möjligheten att nå balkens mål. Tillämpningen ska
då ske parallellt med annan aktuell lag.75 Om det skulle bli fråga om en lagkonflikt
ska detta lösas genom allmänna lagvalsprinciper. Detta innebär att föreskrifter
meddelade med stöd av skogsvårdslagen har företräde. Däremot ska miljöbalken
beaktas när föreskrifter utfärdas och skulle det vara så att några av de redan be-
fintliga ej stämmer överens med målen i miljöbalken är det föreskrifterna som ska
ändras. Om något är oreglerat i skogsvårdslagen så är det möjligt att vid behov
använda hänsynsreglerna i andra kapitlet miljöbalken. Om ett eventuellt ingripande
från myndighetens sida stöder sig på miljöbalken så är det bara inom sitt eget
område som Skogsvårdsstyrelsen är tillsynsmyndighet.76 Det innebär alltså att
                                                
75 Prop 1997/98:90 s 144.
76 A prop s 244 f.
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Skogsvårdsstyrelsen inte kan meddela förelägganden som direkt grundar sig på
andra kapitlet miljöbalken.

Om en inskränkning av markanvändningen med stöd av miljöbalkens hänsynsreg-
ler sker, anses inte detta berättiga till någon ekonomisk ersättning, även om in-
skränkningen är av stor betydelse. Eventuellt skulle dock artonde paragrafen
andra kapitlet regeringsformen i sin nuvarande form direkt kunna ligga till grund
för ett ersättningskrav.77 Om inskränkningen sker med stöd av andra regler i mil-
jöbalken ska ersättning i regel utgå enligt trettioförsta kapitlet fjärde paragrafen i
miljöbalken. Med den fokusering på vikten av biologisk mångfald som vi har idag,
kan det synas omotiverat att ha skilda ersättningar, beroende på om en inskränk-
ning i en verksamhet görs på grund av människors hälsa och säkerhet, vilket inte
anses berättiga till ersättning, eller på grund av risk för utarmning av den biologis-
ka mångfalden.78 Skogsvårdslagen medger inte att föreskrifter meddelas som är
så ingripande att pågående markanvändning i det vanliga skogsbruket avsevärt
försvåras. I stället får myndigheterna vid behov och med stöd av miljöbalken ta till
andra skyddsalternativ, utanför skogsvårdslagstiftningen, som kan ge ekonomisk
ersättning.

Ytterligare en konsekvens av att i stället tillämpa miljöbalken är att talerätten, när
det gäller överklagbara domar och beslut, då utvidgas till att även omfatta ideella
naturvårds- och miljöskyddsorganisationer. Skogsbruket borde vara ett område
som är av stor vikt och därmed väcka ett stort engagemang hos dessa typer av
organisationer. Så länge skogsvårdslagen tillämpas i första hand och som enda lag
är dessa organisationer i praktiken utestängda från den juridiska hanteringen av
ärenden. Här råder ju den traditionella ordningen att endast berörda sakägare kan
vara parter i en rättslig tvist.

Om en tillsynsmyndighet misstänker att ett miljöbrott har skett är myndigheten
enligt miljöbalken skyldig att anmäla detta till polis eller åklagarmyndighet. Om
misstanke om brott enligt skogsvårdslagen finns har inte tillsynsmyndigheten denna
lagstadgade skyldighet. Denna skillnad skulle kunna medföra att Skogsvårdssty-
relsens tjänstemän blir mindre benägna att anmäla misstänkta brott mot
skogsvårdslagen än vad man varit om även denna lag ingått i miljöbalken. Straff-
skalan är också högre enligt miljöbalken än enligt skogsvårdslagen.

4.2 Miljöbalken tar över

4.2.1 Nationalpark och naturreservat

Det starkaste områdesskydd som är möjligt att inrätta enligt sjunde kapitlet miljö-
balken är nationalpark. Syftet med en nationalpark ska vara att bevara ett större
                                                
77 Bertil Bengtsson hävdar detta se Miljörättslig Tidskrift 1995, nr 3 s 345 f f.
78 Miljörättslig Tidskrift 1995:2, Michanek s177f f.
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sammanhängande område i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat
skick. Hela det blivande nationalparksområdet måste ägas av staten så det kan
vara ganska komplicerade och tidskrävande förhandlingar med enskilda mark-
ägare innan ersättningsfrågan är löst och marken uppköpt. För att kunna bilda en
nationalpark krävs riksdagens godkännande.

En mindre ingripande form av områdesskydd är naturreservatet som också reg-
leras i sjunde kapitlet miljöbalken. Syftet med naturreservat ska vara att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose be-
hov av områden för friluftslivet. Naturreservatet behöver inte ägas av staten.
Markägaren kan inte förhindra en reservatsbildning, som beslutas av länsstyrelse
eller kommun, men han har rätt till ekonomisk ersättning om pågående markan-
vändning påtagligt försvåras, vilket troligen är fallet.

Mycket mer kan sägas om dessa båda skyddsformer men då de inte direkt har
med skogsvårdslagstiftningen att göra lämnar jag dem nu.

4.2.2 Biotopskyddsområde

Enligt sjunde kapitlet, elfte paragrafen miljöbalken får regeringen eller annan myn-
dighet lov att förklara mindre mark- eller vattenområden som biotopskyddsområ-
den. Detta är en skyddsform som skapades år 1991. Viktigt är också att poäng-
tera att tänkbara biotopskyddsområden kan bara finnas på jord- eller skogs-
bruksmark. De på skogsmark aktuella områdena räknas uttömmande upp i nitton
b-paragrafen, naturvårdsförordningen. Förutsättningen för att ett biotopskydds-
område ska bildas är att området utgör livsmiljö för särskilt skyddsvärda djur-
eller växtarter som är utrotningshotade. Dessa typer av biotoper kallas nyckelbi-
otoper. Om ett biotopskyddsområde inrättas tar miljöbalken över och
skogsvårdslagen kommer inte längre att gälla för det aktuella området. Det är
möjligt att förklara samtliga områden av en viss typ för biotopskyddsområde lik-
som det går att gå in och avgränsa vissa enskilda områden. Vad gäller biotop-
skydd på mark som omfattas av skogsvårdslagen finns inga generella områden
utpekade utan varje område måste avgränsas enskilt. Inom ett biotopskyddsom-
råde är det inte tillåtet att genom den där bedrivna verksamheten skada naturmil-
jön. Ej heller får verksamhet utanför området vara av sådan art att det förstör det
avsatta skyddsområdet. Dessutom får regeringen eller annan myndighet vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att sköta området på ett riktigt sätt. Givetvis
måste ägaren till området underrättas. Om ett beslut fattas att inrätta ett biotop-
skyddsområde gäller det omedelbart, även om det överklagas. Det är
Skogsvårdsstyrelsen som tillagts kompetens att besluta om biotopskydd på mark
som omfattas av skogsvårdslagen. Exempel på biotoper som kan vara aktuella att
skydda på detta sätt är brandfält, ravinskogar, äldre naturskogsartade löv- eller
ädellövbestånd, sumpskogar, myrholmar med mera.79 Biotopskyddet ska använ-

                                                
79 Regeringens proposition 1997/98:45, Miljöbalk Författningskommentar och bilaga 1, del 2.
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das om det är små markområden av den aktuella typen som behöver skyddas.
Ofta är det dessutom områden som kanske inte är så ekonomiskt värdefulla som
undantas. Ersättning ska dock utgå till markägaren om beslutet innebär att pågå-
ende markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. Be-
stämmelser om detta finns i trettioförsta kapitlet, fjärde och femte paragraferna,
miljöbalken. Det anses som att begreppet ”mindre markområden” är uppfyllt om
storleken på det skyddsvärda partiet uppgår till högst cirka fem hektar. Är områ-
det större får man tillgripa någon annan skyddsform exempelvis naturreservat.
Problemet är bara att hittills har man prioriterat att göra naturreservaten mycket
större och då kan det bli ett glapp där ingen skyddsform passar på halvstora
områden.80 Michanek anser att det ur miljösynpunkt är en svaghet att inte de vär-
defulla biotoper som finns i skogen är direktskyddade. Detta i kombination med
att ersättning måste betalas för att skydda dem på många ställen gör att skyddet
blir väldigt svagt i praktiken.81

Skogsvårdsorganisationen har genomfört inventering av de nyckelbiotoper som
finns på det privata skogsbrukets marker. Man har där hittat cirka femtiotusen
hektar som faller inom det storleksområde som är aktuellt att ge biotopskydd. På
hela Sveriges skogsmark skulle då finnas cirka hundratusen hektar som är
skyddsvärda på det här sättet, eftersom privatskogsbruket utgör ungefär hälften
av Sveriges skogsbruk. Dessutom räknar man med ett ganska stort mörkertal när
det gäller att hitta nyckelbiotoperna. Skogsstyrelsen utgår därför från att det finns
cirka hundrafemtiotusen hektar mark som utgör nyckelbiotoper. Den årliga kost-
naden för att skydda allt detta inom tio år skulle utgöra fyrahundrafemtio miljoner
kronor. För närvarande anslås hundratjugofem miljoner kronor om året för att
skydda dessa biotoper. De pengarna ska räcka till både biotopskyddsområde
och naturvårdsavtal, det senare beskrivs i avsnitt 6.1.1.82 Enligt ett pressmedde-
lande från december år 2000 har en oberoende kontrollinventering kommit fram
till att det verkliga antalet nyckelbiotoper kan vara fem gånger större än man tidi-
gare trott. Det är också ojämnt fördelat mellan olika skogsägare vilket givetvis blir
ett ekonomiskt problem.83

4.2.3 Samråd

Vid vissa tillfällen kan verksamhet som normalt inte är tillstånds- eller anmälnings-
pliktig enligt miljöbalken ändå kräva en anmälan om samråd. Detta regleras i tolfte
kapitlet, sjätte paragrafen miljöbalken. Verksamhet i skogsbruket är ju normalt
inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken men om verksamheten väsentligt kan
komma att ändra naturmiljön kan en anmälan om samråd krävas. När det gäller
skogen är det Skogsvårdsstyrelsen som är den myndighet som anmälan ska stäl-
las till. Varje avverkning riskerar ju onekligen att påverka naturmiljön, men efter-
                                                
80 Aktionsplan för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk, s 41.
81 Miljörättslig Tidskrift 1994:2 s 171 f Michanek.
82 Miljökvalitetsmål 8, Levande skogar s 35 f.
83 www.svo.se/aktuellt/press/kontrollinv.htm 7/3-01.
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som en avverkningsanmälan ska lämnas enligt skogsvårdslagen, räknas detta som
en anmälan om samråd och den speciella samrådsbestämmelsen blir inte aktuell.
Som exempel på verksamheter som däremot kan kräva samråd kan ges schakt-
nings- och dräneringsföretag, uppförande av ledningsgator samt vägbyggnationer
som inte prövas i annan ordning.84 Skogsvårdsstyrelsen har möjlighet att utfärda
de förelägganden och förbud som behövs för att motverka skada på miljön. Om
detta medför ekonomisk skada för den som vill utöva verksamheten ska ersätt-
ning för detta utgå enligt sedvanliga regler i trettioförsta kapitlet miljöbalken.

                                                
84 Miljöbalk, Författningskommentar och bilaga 1, s 150.
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5 Praktisk tillämpning

5.1 Intervju med företrädare för skogsvårds-
styrelsen

Följande avsnitt bygger i sin helhet på en intervju som jag brevledes gjort med
Ingemar Andersson, distriktschef för distrikt Årjäng inom Skogsvårdsstyrelsen
Värmland – Örebro.
Jag har utgått från att ett distrikt i Värmland torde kunna vara ganska representa-
tivt för den vanliga skogen i Sverige. Det finns dock cirka hundra distrikt i Sverige
så några generella slutsatser om tillämpningen av lagen enbart med utgångspunkt
från detta avsnitt får man vara försiktig med att dra.

5.2 Lagen i praktiken

5.2.1 Avverkningsanmälan

När det kommer in en avverkningsanmälan till distriktet tittar man på tidigare av-
verkningsanmälningar som berört fastigheten. Man har också tillgång till satellitbil-
der där man utmärkt kan bedöma om skogen avverkats nyligen. På detta sätt är
det inte så svårt att bedöma om skogsvårdslagens regler om ransonering av skog
följs eller inte. Speciellt satellitbilderna kan vara till god hjälp för mindre erfaren
personal. Annars är lokalkännedomen god bland konsulenterna. Det är sällsynt
med avverkningar i sådan omfattning att det blir någon konflikt med ransonerings-
bestämmelserna. Det är ju heller inte tillåtet att avverka alltför ung skog men se-
dan åldersgränsen för slutavverkning sänktes år 1994 är inte heller detta något
problem längre. För att kunna kontrollera har man hjälp av en översiktlig skogsin-
ventering som gjordes under 1980-talet och början av 1990-talet. Större delen av
skogsmarken kartlades då och givetvis är denna fortfarande aktuell när det gäller
att bedöma om skogen är tillräckligt gammal för att vara tillåten att avverka. Om
det skulle vara så att alltför ung skog trots allt avverkats anmäler man detta brott.

5.2.2 Generella hänsyn

För att avverkningsanmälan ska godkännas krävs att även hänsynsredovisningen
som finns på baksidan av anmälan är ifylld. Sedan den kommit in till distriktet har
skogsvårdsstyrelsen sex veckor på sig att ta ställning till om hänsynen är tillräckligt
långtgående. I de allra flesta fall räcker tiden till för att klara detta. Även om mar-
ken är snötäckt går det att se de strukturer, trädslag och eventuell död ved som
indikerar att det är en speciellt värdefull miljö som ska avverkas. I enstaka fall
finns dock risk för att det inte går att se mossor och kärlväxter på grund av att
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marken är snötäckt. Hänsynsredovisningen är inte juridiskt bindande på så vis att
den direkt kan ligga till grund för ett ingripande om den inte följs vid avverkningen.
För att kunna ingripa om för lite generell hänsyn tas, krävs att Skogsvårdsstyrel-
sen utfärdat ett föreläggande som anger vilken hänsyn som ska tas vid den berör-
da avverkningen. Detta är inget som man rutinmässigt gör. Skogsvårdsstyrelsens
befogenheter är också inskränkta på denna punkt såtillvida att man inte får lov att
utfärda ett föreläggande som är så långtgående att det avsevärt försvårar pågåen-
de markanvändning. Det måste alltså ligga inom intrångsbegränsningen. Idag ar-
betar man inte mycket med förelägganden men desto mer med rådgivning och
information. Strävan i rådgivningen är att hänsynen ska vara större än vad lagen
kräver och detta stämmer ju bra med de skogspolitiska målen som är längre gå-
ende än lagen. Hur stort behovet av förelägganden egentligen är, är oklart. Idag
har man resurser att titta på ca en tredjedel av de planerade avverkningar som
anmäls. I regel försöker man göra detta tillsammans med skogsägaren eller en
representant för denne. Förutsättningarna för att i fält kunna övertyga skogsägaren
om att ta erforderlig hänsyn är goda. Efter en sådan här besiktning och rådgivning
i fält skriver man en bekräftelse eller ett lagråd på vad man kommit överens om.
Detta är dock inte mer än ”moraliskt” bindande. Om inte skogsägaren håller den-
na överenskommelse kommer man dock att skriva ett föreläggande nästa gång
det blir dags för en avverkning hos den aktuelle skogsägaren. Som läget är idag
ger man egentligen bara förelägganden när skogsägaren öppet säger att han tän-
ker avverka även den naturhänsyn i form av till exempel boträd, som är lagstad-
gad att lämna kvar. En annan i praktiken viktig grupp är maskinförarna. Kunska-
pen och intresset hos dessa att visa hänsyn till naturen varierar. Det beror också
på vilken inställning deras uppdragsgivare har. Just nu jobbar man speciellt med
maskinförarna och gör även personliga besök i fält hos dem.

Ett annat problem med anknytning till den generella hänsyn som ska visas skulle
kunna vara att reglerna följs vid avverkningen men allteftersom åren går försvinner
kvarlämnad död ved och evighetsträd och används att elda med. Ingemar An-
dersson instämmer i att denna risk finns och förekommer. Viss kontroll sker dock
genom enstaka besök även efter avverkning och vid återväxtkontroller. Det finns
också ett program för uppföljning av hyggen ett år och fem år efter avverkning.

5.2.3 Skogs- och miljöredovisning

Skogs- och miljöredovisningen behöver ju inte finnas förrän från och med år
2003. Fortfarande är det många skogsägare som inte vet att det kommer att bli
krav på att ha en sådan. För närvarande pågår en informationskampanj vid namn
Grönare Skog där man informerar om det kommande kravet och nyttan med
detta. Syftet torde vara att man som skogsägare tvingas tänka till både vad gäller
miljövärden och produktionsaspekter i den egna skogen. Det har ännu inte märkts
några större reaktioner från skogsägarnas sida på detta nya krav. Som det ser ut
nu kommer inte Skogsvårdsstyrelsen att kontrollera om skogsägarna följer lagen
på denna punkt och skaffar sig en skogs- och miljöredovisning. Det är dock möj-



44

ligt att man kommer att kräva att få titta på den om man anser sig ha nytta av det i
sin myndighetsverksamhet.

5.2.4 Utökat skydd

Skogsvårdsstyrelsen har som nämnts tidigare befogenheter att med stöd av miljö-
balken avsätta ett skyddsvärt område som biotopskydd. I de fall man har valt att
föreslå att göra det har man i regel lyckats lösa frågan i samförstånd med skogsä-
garen. Reaktionerna på Skogsvårdsstyrelsens förslag kan dock variera. I de fall
biotopskyddsområdet innebär ett väsentligt intrång i pågående verksamhet inom
den berörda delen av fastigheten utgår ersättning enligt miljöbalkens regler.
Skogsvårdsstyrelsen gör en ekonomisk värdering utifrån vad det finns på det
område som ska avsättas. Markägaren brukar vara nöjd med den ersättning han
kan få på detta sätt. Man har även beslutat om en del biotopskyddsområden där
ingen ersättning har behövt utgå. Framförallt har detta varit på större fastigheter.
Många ur natursynpunkt värdefulla områden har ju ett ganska litet ekonomiskt
värde eftersom det kan vara till exempel mossar, myrar och bergbranter. Ett pro-
blem med biotopskyddsområdena är att resurserna inte riktigt vill räcka till. Man
har nu fått ökade anslag under en treårsperiod vilket är mycket välkommet. Trots
detta klarar man inte riktigt av att arbeta strategiskt med framförhållning utan
tvingas hela tiden lösa de akuta fall som dyker upp.

5.2.5 Samspel med miljöbalken

Miljöbalkens inflytande på skogsvården verkar inte vara speciellt stort. Miljöbal-
ken och skogsvårdslagen överlappar ofta varandra och det är då reglerna i
skogsvårdslagen som används. De kapitel i miljöbalken som blir aktuella att an-
vända är det sjunde och tolfte.

Hänsynsreglerna i andra kapitlet får inte Skogsvårdsstyrelsen använda sig av. För
övrigt anses det inte att man skulle kunna komma längre med hjälp av detta kapi-
tel. Begränsningen är av ekonomisk natur då man anser att intrångsersättning
måste utgå till skogsägaren även om inskränkning i verksamheten sker enligt detta
kapitel. Detta för att inte riskera att komma i konflikt med grundlagen.

I tolfte kapitlet, sjätte paragrafen miljöbalken stadgas att samråd ska hållas när
det gäller icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter om de kan tänkas
komma att väsentligt ändra naturmiljön. Detta görs också framförallt när det gäller
byggande av skogsbilvägar, skogsgödsling, askåterföring och avverkning i nyck-
elbiotoper. Om betydande inskränkningar behövs för att minimera skada utgår
ersättning till markägaren.

Det skulle möjligtvis kunna vara lättare att driva ett mål som grundar sig på miljö-
balken än ett som grundar sig på skogsvårdslagen. Detta eftersom det nu finns
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speciella miljöåklagare som tillsatts sedan miljöbalken trädde i kraft. De mål som
eventuellt skulle kunna drivas med stöd av skogsvårdslagen har de vanliga åkla-
garna inget större intresse av. Det får vara en mycket grov överträdelse om det
ska vara lönt. Att det inte finns någon rättspraxis på området stöder ju också
denna åsikt.

5.2.6 Skogsvårdsorganisationen

Slutligen två frågor som mer berör organisationen hos myndigheten än det rent
praktiska arbetet. Den första frågan är om resurser och kompetens räcker till hos
myndigheten när det gäller naturvårdskunskap. Den andra är om det är risk för
konflikt mellan Skogsvårdsstyrelsens dubbla funktion som dels rådgiva-
re/uppdragstagare, dels tillsynsmyndighet. När det gäller den biologiska kompe-
tensen hos personalen så bygger man upp denna efterhand. Merparten av
Skogsvårdsstyrelsens medarbetare har idag tio eller tjugo poäng i naturvårdsbio-
logi. Mer resurser hade man dock kunnat tänka sig att ha. Man hinner ju inte idag
med att titta på alla objekt vilket man kunde gjort med mer personal. När det
sedan gäller frågan att Skogsvårdsstyrelsen även är en myndighet som utför upp-
drag så ser man detta snarare som en styrka än en svaghet. Det är ytterst sällan
som konflikt uppstår på grund av detta. I och med att man kan gå ut och erbjuda
sig att göra upp skogsbruksplaner kan man här mer konkret verka för att nå de
skogspolitiska målen och inte bara precis uppfylla lagens krav. Även här gör sig
den ekonomiska verkligheten påmind. Det skulle nämligen inte gå att ha så många
distrikt ute i landet om inte myndigheten själv drog in pengar till verksamheten
också. Den lokala förankringen som man idag har i bygden upplevs som en stor
styrka för myndigheten i sin tillsynsverksamhet.
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6 Framtiden

6.1 Frivilliga åtgärder

Eftersom skogsvårdslagen är en minimilagstiftning är det mycket önskvärt, även
från myndigheternas sida, att enskilda skogsägare tar större naturhänsyn än vad
lagen uttryckligen kräver. Dels hoppas man att en del ska kunna göras helt utan
ekonomisk ersättning, dels finns också viss möjlighet att åstadkomma en del mot
skälig kompensation. De två alternativ som ligger närmast till hands är dels natur-
vårdsavtal, dels någon form av certifiering av skogsbruket och gärna också slut-
produkten. Som rubriken antyder är det dock just frivilliga åtgärder och inget som
går att tvinga fram.

6.1.1 Naturvårdsavtal

Mot bakgrund av 1993-års skogspolitiska beslut, lanserades även naturvårdsav-
tal, som är ett civilrättsligt avtal mellan staten och markägaren.85 Att ingå detta
avtal är frivilligt och det ska skrivas så att skogsägaren förbinder sig att sköta ett
visst område på ett bestämt sätt och därvid ta utökad naturhänsyn mot en skälig
ekonomisk ersättning. Det är meningen att området som ska skyddas ska lämpa
sig för att bedriva viss anpassad skötsel på. Den eventuella avkastning som områ-
det kan ge ska gå till markägaren. Det är önskvärt att avtalen skrivs för ganska
lång tid, till exempel femtio år.86 År 1999 ändrades jordabalken på så vis att detta
avtal jämställdes med andra nyttjanderätter. Därigenom följer avtalet fastigheten
och blir giltigt mot en ny fastighetsägare, vilket är väldigt väsentligt eftersom det
rör sig om avtal med långa löptider.87 Det ger dock inget absolut skydd eftersom
det står markägaren fritt att bryta avtalet. Följden av ett avtalsbrott kan inte bli
annat än en rent civilrättslig uppgörelse. Tjänar markägaren mer på att bryta av-
talet än att rätta sig efter det är ju risken uppenbar att det kommer att brytas.
Michanek pekade på problemen redan när naturvårdsavtalet introducerades.
Problemen är att det kräver en överensstämmande partsvilja samt att möjligheten
att ge ekonomisk ersättning kan bli avgörande. Om meningen verkligen är att
skydda områdena gör försiktighetsprincipen att tvingande rättsliga medel behövs.
Det är ju ingen rättslig garanti att ett ingånget avtal verkligen hålls.88

Ett problem av skattemässig art med detta avtal framfördes av Ingemar Anders-
son på Skogsvårdsstyrelsen. Tydligen är det så att naturvårdsavtalet har en skat-

                                                
85 Prop 1997/98:158 s 35.
86 Prop 1997/98:90 s 254 f.
87A prop s 263.
88 Miljörättslig Tidskrift 1994:2 s 166, Michanek.
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temässig nackdel för markägaren jämfört med om området avsätts som biotop-
skydd och det då utgår ekonomisk ersättning för detta.

6.1.2 Certifiering

6.1.2.1 Olika system
I takt med att miljöproblemen har börjat uppmärksammas på fler och fler områ-
den har marknaden drivit fram krav på olika typer av certifieringar som ska ga-
rantera att viss hänsyn har tagits till miljön. Systemen är ofta internationella men
anpassningsbara till de enskilda ländernas behov och förutsättningar. Det är nu
inte bara själva tillverkningen av produkter som kan certifieras utan även själva
skogsbruket. I Sverige har gjorts ett omfattande arbete med att tillmötesgå de
miljökrav som den internationella marknaden för skogsindustriprodukter ställer.
Regeringens uppfattning är att marknaden ska styra certifieringen. Likväl anser
man att det är av intresse att statens skogsbruk som bedrivs marknadsmässigt
snabbt blir miljöcertifierat.89

I grunden finns det två olika certifieringssystem. Det ena är ett miljöledningssystem
där företagen själva kan bestämma hur långtgående mål man vill ha. Det som reg-
leras är företagets sätt att arbeta för att nå sina miljömål. Givetvis kan man inte
välja att ha lägre krav än de lagstadgade. Som exempel på miljöledningssystem
kan nämnas ISO 14001 (International Organisation for Standardisation) och EU:s
system EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Den andra typen av sys-
tem är en nivåstandard där företaget måste nå upp till en viss lägsta nivå när det
gäller miljöomsorg. Denna nivåstandard är mer preciserad och går längre än de
krav som lagen ställer upp. Exempel på nivåstandarder är FSC-systemet (Forest
Stewardship Council) och PEFC (Pan European Forest Certification). Den stora
skillnaden är alltså att man i ett system med nivåstandard måste nå upp till en viss
nivå innan certifiering kan ske. I ett miljöledningssystem visar man bara att man
följer lagen samt är på väg att bli bättre.

6.1.2.2  Certifiering enligt nivåstandard

6.1.2.2.1 FSC-certifiering
FSC som är det vanligaste systemet är en internationell oberoende organisation
som verkar för ett frivilligt ackrediteringsprogram för organisationer och företag
som certifierar skogsbruk. Bland andra är företrädare för miljöorganisationer med
och beslutar var nivån ska ligga. Organisationen certifierar inte själv utan uppdrar
åt tredje part att göra detta.90 För närvarande finns tio företag som är ackredite-
rade certifierare. Ytterligare några ansökningar finns varav ett från ett svenskt
företag.91

                                                
89 Prop 1997/98:158 s 37 f.
90 www.fsc-sverige.org/index.htm 5/3-01.
91 www.fsc-sverige.org/bla/cert.cfm 22/4-01.
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I detta system finns vissa kriterier som alltid måste följas men det ska också gå att
anpassa till varje lands olika förutsättningar. Givetvis ska landets lagstiftning och
eventuella konventioner och överenskommelser med andra länder följas. Man
kräver också hänsyn på fler områden än miljön. Man ska kunna lita på att en
certifiering garanterar att företagens skogar brukas på ett ansvarsfullt sätt såväl ur
ett miljömässigt som ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Sådana skilda saker
som urbefolkningars rättigheter och arbetares sociala och ekonomiska välfärd
måste erkännas och respekteras i landet och av företaget.92 Tack vare att en nivå-
standard innehåller specifika krav som måste vara uppfyllda kan FSC-standarden
ligga till grund för en produktmärkning. För att klara detta krävs två stycken certi-
fikat. Ett skogsbrukscertifikat som sträcker sig fram till avverkningsplatsen och
sedan ett spårbarhetscertifikat som sträcker sig fram till sågverket eller massain-
dustrin. Om inte markägaren innehar båda måste den som hämtar virket ha ett
spårbarhetscertifikat. På så vis kan slutprodukten märkas med FSC-logotyp. För
att man verkligen ska kunna garantera att det betyder något att vara certifierad är
det viktigt att fastigheten gås igenom och kontrolleras innan intyg utfärdas. Detta
sker både genom fältbesök och via en genomgång av den dokumentation som
finns på fastigheten. Efter en certifiering sker sedan fortlöpande kontroller så att
säkerhet kan råda om att kraven verkligen upprätthålls.93

Idag är det främst de stora skogsbolagen som har satsat på en FSC-certifiering.94

Det är dock fullt möjligt även för mindre privata skogsägare att bli FSC-
certifierade. Endast ett fåtal enskilda skogsägare har utnyttjat denna möjlighet
hittills.95 När det gäller certifiering av de privata skogsägarna använder man sig i
regel av ett mellanled, en gruppcertifieringsorganisation, som i sin tur avtalar och
sköter direktkontakten med den ackrediterade certifieraren. Denna gruppcertifie-
ringsorganisation kan till exempel vara en skogsägarförening eller en virkesupp-
köparförening.96

6.1.2.2.2 PEFC-certifiering
Den andra certifieringsorganisationen som jag tänkt nämna är en europeisk certifi-
ering, PEFC. Standarden här har beslutats av skogsägarintressenter. Även här
handlar det om tredjepartscertifiering och det är möjligt att få sin certifiering direkt
eller genom en gruppcertifiering.97

Även detta system tar hänsyn till såväl miljön, som de sociala förhållandena för
anställda i skogsbruket.98 Kraven är dock lägre än enligt FSC-systemet.

                                                
92 www.fsc.sverige.org/index.htm 5/3-01.
93 www.fsc-sverige.org/bla/whatiscert.cfm 5/3-01.
94 RRV 1999:31 s 108.
95 www.fsc-sverige.org/gron/statistik.cfm 22/4-01.
96 www.fsc-sverige.org/bla/whatiscert.cfm 5/3-01.
97 www.pefc.se/cert/cert.htm 6/3-01.
98 A www-sida.
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De drivande krafterna för att få in PEFC-systemet i Sverige och övriga Europa är
skogsägarföreningar, köpsågverk och skogsmaskinföretagarna.99 När det gäller
de stora skogsbolagen är det som nämnt tidigare så att de redan anslutit sig till
FSC-systemet.

6.1.2.2.3 Synpunkter på systemen
Jag har inte själv närmre analyserat vilket av dessa system som är bäst men några
synpunkter som framförts ämnar jag vidarebefordra här. Svenska Naturskydds-
föreningen är väldigt kritisk till PEFC-systemet. Nivån i detta system är beslutad
enbart av de som har ekonomiska intressen i skogsproduktionen. Enbart detta
gör att förtroendet för nivåstandarden blir lägre. Rent konkret anses det att PEFC
är sämre för den biologiska mångfalden än FSC på trettio punkter. Bland annat
när det gäller andelen lövträd och avsättningar av skog ur naturvårdssynpunkt.
Det är också så att FSC har mer konkreta regler som gör att det blir mer likartat
över hela världen. Miljörörelsen i världen stöder FSC och nu tycker man att det
är tråkigt att ett annat sämre alternativ lanseras.100 Den här kritiken får också stöd
av Naturvårdsverket som säger sig vara nöjd med FSC-standarden. Nivån på
denna märkning ligger helt i linje med Naturvårdsverkets egna förslag. Man anser
att en kombination av FSC, som talar om var ribban ska ligga och ISO, som talar
om hur man ska nå dit, är bäst. Generaldirektören för Skogsstyrelsen anser dock
att FSC-systemet kan vara alltför långtgående. Hon uttalar att en certifiering ska
bidra till de skogspolitiska målen och ligga inom lagens ram. När det gäller FSC
så är det bra på miljösidan men när det gäller produktiviteten så avstår man för
mycket.101

6.1.2.3 Certifiering enligt miljöledning
De två etablerade system som finns här är EMAS och ISO 14001. Det först-
nämnda är ett europeiskt system medan det sistnämnda är internationellt. De är så
likartade att de i detta arbete inte behöver hållas åtskilda. Dessa system kräver
alltså inte några direkt uppnådda effekter eller nivåer för att medge certifiering.
Däremot ställs krav på företagens sätt att arbeta för att nå uppsatta miljömål.
Företagen måste aktivt arbeta med till exempel planering, uppföljning och kontroll
av allt inom verksamheten som påverkar miljön. All personal måste som exempel
kunna få den utbildning de behöver. Det är också meningen att detta arbete alltid
ska fortgå. Det är inte meningen att man ska nå upp till en viss nivå och sedan
stanna där. Det som framförallt skiljer dessa båda system åt är att EMAS ställer
krav på en offentlig miljöredovisning. Detta gör att det kan vara lämpligt att börja
certifiera sig enligt ISO 14001. När företaget klarat detta är det i princip bara att

                                                
99 www.svo.se/fakta/stat/5natur/5innehnatur.htm#  Certifiering av skogsbruk 6/3-01.
100 www.snf.se/verksamhet/skog/skog-markning-better.htm 6/3-01.
101  www.svo.se/aktuellt/skogseko/eko974/certif.htm 6/3-01.
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lägga till en miljöredovisning för externt bruk så uppfylls troligen också kravet för
EMAS-certifiering.102

6.2 Myndigheters arbete

Det som för tillfället görs för att försöka uppfylla miljömål på alla områden är att
myndigheterna försöker samla information om dels hur läget är nu, dels om vad
som egentligen behöver göras. När det gäller den biologiska mångfalden i skogen
arbetar man bland annat med miljökvalitetsmål och åtgärdsmål. Ett miljökvalitets-
mål ska ange vilken miljökvalitet eller vilket miljötillstånd som ska uppnås eller
bevaras. Ett åtgärdsmål ska ange det resultat som ett visst antal åtgärder ska leda
till. Båda målen måste formuleras så att det blir möjligt att följa upp dem. Båda
målen kan också behöva kompletteras med delmål.103 Innan målen kan sättas
måste kunskap inhämtas och det torde vara någonstans på detta stadium vi befin-
ner oss nu. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå handlings-
vägar och utveckla delmål för det miljökvalitetsmål ”Levande skogar” som riks-
dagen har lagt fast.104 Uppdraget har utförts och man har i sin analys kommit fram
till att mycket mer mark behöver skyddas och avsättas som reservat och liknande
om biotoperna ska kunna skyddas. Även mängden död ved i skogen bör öka.
Detta är direkt positivt för den biologiska mångfalden och är dessutom mål som
går att följa upp. Problemet är bara att det kostar pengar. Skogsstyrelsen kon-
staterar att både staten och skogsägarna måste skjuta till betydande resurser.
Man är dock optimistisk när det gäller möjligheterna att nå målen. En utvärdering
bör göras år 2010.105

Skogsstyrelsens förslag har nu bearbetats av Miljömålskommittén som redovisade
sitt arbete under förra året. Denna kommittés uppgift har varit att väga samman
och redovisa delmål och strategier för att nå fjorton av de femton nationella mil-
jökvalitetsmål som riksdagen lagt fast. Förslagen ligger helt i linje med vad Skogs-
styrelsen föreslår.106

En egen utredning som Skogsstyrelsen gjort tidigare visar att de minimikrav, när
det gäller generell naturhänsyn efter avverkning som skogsvårdslagen ställer, ännu
inte uppfylls i mer än cirka sjuttiofem procent av fallen.107 Följaktligen verkar det
som om det är en bit kvar innan vi ens når upp till den nivå som redan gäller.

                                                
102 www.nutek.se/foretag/miljostyrning/emasochiso.htm 6/3-01.
103 Naturvårdsverkets Rapport 4463 s 24 f.
104 Miljökvalitetsmål 8, Levande skogar, s 3.
105 A a s 30 f.
106 SOU 2000:52.
107 Meddelande 1 – 1998 s 28.
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6.3 Naturskyddsföreningens synpunkter

Från naturskyddsföreningens sida framhålls att vi visst kan avverka skog i ungefär
samma utsträckning som tidigare men det får inte vara fel skog som fälls. Vi måste
bli mycket bättre på att bevara de få naturskogar som fortfarande finns kvar.
Även alla nyckelbiotoper måste sparas om vi ska kunna återskapa den biologiska
mångfalden. Som jag nämnt tidigare ser Naturskyddsföreningen väldigt positivt på
FSC-certifieringen och anser att denna märkning är en bra början.108 Följaktligen
måste Naturskyddsföreningen anse att skogsvårdslagen är ett för trubbigt instru-
ment och inte alls ger utrymme för så stora insatser som verkligen behövs.

                                                
108 www.snf.se/verksamhet/skog/faq.htm.
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7 Analys och egna förslag

7.1 Slutsatser

Skogen har under en lång följd av år setts som en viktig tillgång, inte bara för den
enskilde skogsägaren, utan även för staten och allmänheten. Så är det än idag och
kommer förmodligen och även förhoppningsvis att vara så långt in i framtiden.
Under så gott som hela 1900-talet har lagstiftaren inriktat sig på att verka för den
typen av skogsvård som innebär ett så högt framtida virkesuttag som möjligt.
Detta har medfört att det idag inte finns så många orörda naturskogar kvar, samt
att skogsbruket har likriktats väldigt mycket vad gäller val av trädslag och bruk-
ningsmetoder. Detta har inte alltid varit bra ur det vi idag menar med naturvårds-
synpunkt. Självklart måste också mycket kunskap om en mer naturlig skog ha
gått förlorad hos såväl skogsägare som skogsvårdsmyndigheter. Skydd för vissa
typer av skogar har vuxit fram efterhand men det är först 1994 som den stora
förändringen till naturvårdsaspekternas fördel infördes i skogsvårdslagen. Jag tror
att man måste ha detta i åtanke när man kritiserar skogsvårdslagen och kanske
inte tycker att den är tillräckligt långtgående på miljöns område. Dessutom är
omloppstiden för skogen i många fall minst hundra år och nuvarande lagstiftning
har inte ens varit i kraft i tio år. Det torde alltså vara ganska omöjligt att snabbt
åstadkomma stora förändringar.

Det intressanta med skogsvårdslagen av idag är att miljömålet och produktions-
målet ska vara två jämställda mål. Lagstiftaren utgår från att de går att förena och
har inte gett någon egentlig ledning till vilket som ska väga tyngst om så inte skulle
vara fallet. Efter den genomgång som jag gjort av lagen och som stöds av andra
redovisade åsikter ser man dock genast att sanktionsmöjligheterna inte är lika
stora när det gäller att nå miljömålet. Den viktiga trettionde paragrafen som be-
handlar den generella hänsyn som alla skogsägare måste ta vid skötseln av skog
har klara brister. För att kunna driva ett eventuellt åtal för brott mot denna para-
graf i skogsvårdslagen måste Skogsvårdsstyrelsen ha meddelat ett föreläggande
eller förbud som sedan har överträtts. Intrångsbegränsningen gör också att det
över huvudtaget kanske inte är möjligt att med stöd av skogsvårdslagen kräva så
långtgående begränsningar som egentligen skulle vara befogat i det enskilda fallet.
En viss koppling kan man säga finns till den hänsynsredovisning som skogsägaren
är skyldig att lämna inför en avverkning. Inte heller denna är direkt bindande för
skogsägaren eller den som utför avverkningen. När det däremot gäller åtgärder
för att nå produktionsmålet är sanktionsmöjligheterna större och redan en över-
trädelse av de generella föreskrifter som finns kan vara tillräckligt.

En nyhet i skogsvårdslagen är att det från och med år 2003 ställs krav på att alla
skogsägare ska ha en skogs- och miljöredovisning. Denna ska innehålla uppgifter
om skogsbeståndet fördelat på några olika åldersklasser. För att klara detta kan
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det ju troligtvis krävas ett besök i skogen. När det däremot gäller de miljövärden
som finns på brukningsenheten räcker det med att sitta vid skrivbordet och kon-
trollera vilka nyckelbiotoper och naturvårdsavtal som  redan finns. Om skogsä-
garen själv saknar någon sådan information kan han ringa Skogsvårdsstyrelsen
eller Länsstyrelsen och få uppgifterna.

När det sedan gäller biotopskyddet som är av stor vikt för naturvården i skogs-
bruket så hör detta hemma i miljöbalken. Det är dock Skogsvårdsstyrelsen som
beslutar om dessa områden. En svaghet med detta är att biotoperna inte är direkt
utpekade i lagen. De har alltså inget direkt skydd utan hinner man avverka dem
innan de skyddats i det enskilda fallet så går det alldeles utmärkt. Ett annat pro-
blem sett från statens sida är också att ersättning måste utgå om pågående mar-
kanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt påverkas.

Myndigheternas arbete för att förverkliga målen i lagstiftningen är också av stor
betydelse för hur resultatet av den blir. Skogsvårdsorganisationen fungerar både
som rådgivare, uppdragstagare och tillsynsmyndighet. Tack vare att man även har
verksamhet som genererar inkomster kan man ha många distrikt och finnas till-
gängliga lokalt med stor kännedom om skog och skogsägare just i det området.
Eftersom målet för skogspolitiken egentligen ligger högre än vad skogsvårdslagen
kräver är informationen och den personliga kontakten med skogsägarna viktiga
bitar. Trots detta måste det vara risk för konflikter när myndighetsutövandet
kommer in i bilden. Att Skogsvårdsstyrelsen arbetar så lite med förelägganden
som den gör tyder ju på detta. Värt att poängtera är också att det i regel krävs ett
föreläggande för att Skogsvårdsstyrelsen ska kunna gå vidare med ett miljömål.
Förklaringen kan också vara att skogsvårdslagen fortfarande kräver så pass lite
att det helt enkelt inte är speciellt befogat med direkta ingripanden från myndig-
hetens sida. Myndigheternas möjligheter är ju mycket starkt begränsade eftersom
det inte går att kräva mer hänsyn än maximalt upp till intrångsbegränsningen. Ett
annat problem här är den inställning som tycks finnas inom rättsväsendet. Om inte
polis- och åklagarmyndigheter utreder den här typen av ärenden så rinner det
ändå ut i sanden och uppmuntrar varken andra myndigheter eller skogsägarna att
engagera sig för naturmiljön. Eftersom inte skogsvårdslagen inordnades under
miljöbalken så har heller inte ideella miljöorganisationer rätt att vara sakägare.
Detta bör vara till nackdel för all den biologiska mångfald som det egentligen
handlar om och som definitivt inte har någon talerätt. Eventuella mål enligt
skogsvårdslagen som rör naturvård kommer heller inte att kunna tas upp av de
speciella miljöåklagare som förordnats. Det verkar också som om man inte anser
att miljöbalkens hänsynsregler är praktiskt användbara i skogsbruket.

Ytterligare ett problem är att det egentligen inte finns någon som vet exakt hur
mycket naturhänsyn som behöver tas för att vi långsiktigt ska klara att bevara den
biologiska mångfalden utan att skapa nya problem. Vi vet att det är positivt att till
exempel spara död ved och döende träd. Samtidigt utgör död ved en av förut-
sättningarna för uppförökning av de skadeinsekter som vi inte vill ha i för stor
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utsträckning i skogen. Det är också önskvärt att kunna använda denna ved som
bränsle i stället för att förbruka icke förnyelsebara energikällor. När det gäller
kunskapen om hur många skyddsvärda nyckelbiotoper det finns får nog även
denna anses som bristfällig fortfarande. Hittills har utvecklingen varit den att man
hittat fler än vad man tidigare trodde fanns vid varje inventering som gjorts. Detta
är ju givetvis positivt från den synpunkten att det kanske inte gör så mycket om en
del har hunnit avverkas men samtidigt blir ju kostnaden större för att skydda dem
eftersom ambitionen fortfarande är att alla ska skyddas.

Positivt är alla de frivilliga åtgärder som faktiskt görs för att bibehålla och för-
bättra tillståndet i Sveriges skogar. En del naturvårdsavtal har tecknats och dessa
följer numera fastigheten även om denna byter ägare. Detta kan vara ett billigare
sätt att under begränsad tid skydda ett område och dessutom få det skött på ett
visst angivet sätt. Även certifieringen har fått ett stort genomslag. I stort sett all
bolagsskog är FSC-certifierad vilket är den längst gående certifieringsformen. Lite
olyckligt tycker jag att det är att inte näringen har kunnat ena sig om denna utan
själv tagit fram en lite mindre långtgående för det mindre skogsbruket. Risken är
att trovärdigheten hos allmänheten blir mindre när certifiering betyder olika saker
och miljörörelsen stöder den ena men inte den andra formen. Felet med dessa
frivilliga åtgärder är just att de är frivilliga. Marknadskrafterna styr till stor del när
det gäller certifiering. Om det inte längre finns en marknad som betalar kostnaden
för att göra avsättningar av naturvårdsskäl så tror i alla fall inte jag att skogsbola-
gen kommer att fortsätta med det. Historiskt sett har också lagstiftaren drivit på
avverkningarna om virkesbrist uppstått och sysselsättningen hotats. Risken måste
finnas att detta kan hända igen.

7.2 Förslag

För att förbättra naturskyddet är det givetvis så att det hade varit önskvärt att
kunna kräva längre gående åtgärder än vad intrångsbegränsningen ger lov till. Jag
tycker dock inte att detta är något som i så fall enbart skulle gälla i skogsbruket
utan över hela miljöområdet. Så länge det normala är att pågående markanvänd-
ning får lov att förstöra naturen och miljön utan att betala vad det kostar är det
svårt att nå resultat. I stället utgår ersättning för att skadevållaren ska upphöra
med eller minska förstörelsen. För att få en likartad tillämpning bör skogsvårdsla-
gen inordnas i miljöbalken och gränsen för när ersättning behöver betalas ut sän-
kas över hela tillämpningsområdet. På detta sätt hade man även fått tillgång till
miljöåklagarna och miljödomstolen. Miljöorganisationerna hade också fått talerätt
när det gäller mål som rör skogsvårdslagen.

Jag anser definitivt att den hänsynsredovisning som skogsägaren är skyldig att
lämna skulle vara bindande i sig själv, dock inte längre än upp till den nivå som
lagen kräver för att den generella hänsynen ska vara uppfylld. Detta hade förmod-
ligen varit ganska lätt och inte så dyrt att lösa. Man kunde införa krav på tillstånd
innan avverkning fick ske av samtliga typer av skog. Skogsvårdsstyrelsen ska
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ändå kontrollera avverkningsanmälan och hänsynsredovisningen. Om det ser bra
ut behöver man inte göra mer än skriva ut tillståndet villkorat av att hänsynsredo-
visningen följs. I de fall man är tveksam gör man redan idag fältbesök eventuellt
kombinerat med rådgivning.

När det gäller den nya skogs- och miljöredovisningen tycker jag att skogsägaren
borde åläggas att ta reda på vilka naturvärden som verkligen finns på bruknings-
enheten. Det borde inte räcka med att bara föra in de av myndigheterna redan
kända. Jag har dock ingen uppfattning om vad detta skulle kosta eller hur kompli-
cerat det skulle vara. Det kan ju hända att det hela faller på att det helt enkelt inte
finns tillräckligt mycket kompetens att tillgå för att klara den totalinventering som
skulle krävas.

När det gäller biotopskyddet tycker jag att det borde vara möjligt att avgränsa
och direkt skydda åtminstone en del biotoper i lagtext. Det borde också vara
möjligt att med omedelbar verkan förbjuda störande verksamhet i de nyckelbio-
toper som man vet finns även om inget formellt beslut ännu fattats om att bilda ett
biotopskyddsområde.

Resursbrist är en ständigt aktuell fråga men om vi ska ha en lagstiftning som krä-
ver vissa saker så måste vi också ha en tillsynsverksamhet. Jag tror att det hade
varit bra med en mer från näringen fristående tillsyn. Traditionen för Skogsvårds-
organisationen är ju att tillgodose att produktionsmålet kan uppnås. Att föra över
tillsynen till kommunerna tror jag varken skulle vara bra eller genomförbart. Jag
skulle dock kunna tänka mig en konstruktion där vissa av inspektörerna hade
varit anställda av Naturvårdsverket men placerade på skogsvårdsstyrelserna.
Dessa kunde då fungera som ett stöd för organisationen samt i varje fall ta hand
om de brukningsenheter som man vet att det är problem med.

7.3 Avslutning

Avslutningsvis ska man väl inte bara vara kritisk utan konstatera att nuvarande
skogsvårdslag kan ses som en bra start på något som kan bli ännu bättre. Myn-
digheterna håller på att ta fram kriterier på mätbara mål och delmål som ska nås
framöver. Mer pengar har också anslagits för att kunna skydda mer natur på olika
sätt. Skogsvårdslagen är en minimilagstiftning och den lägsta nivån kan givetvis
höjas efterhand. Skogsvårdsstyrelsen arbetar mycket med information och kam-
panjer för att nå ut till alla skogsägare. Även maskinförarna uppmärksammas nu
och får riktad rådgivning.

Kanske når man längre i det långa loppet genom att skynda långsamt. Att fortlö-
pande och noggrant kontrollera all Sveriges skog torde vara lika omöjligt som att
alltid beivra hastighetsöverträdelser på samtliga vägar. Mycket måste alltså över-
låtas åt den enskilde skogsägarens omdöme och goda vilja att ha en så välskött
skog som möjligt med ett rikt biologiskt liv.
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Jag tror dock att det är väldigt svårt att uppnå jämställdhet mellan de båda målen.
Det ena målet genererar inkomster och det andra utgifter, åtminstone på kort sikt.
Så länge det finns en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till tror jag inte att miljö-
målet kan uppnås. Det är mycket möjligt att miljömålet måste väga tyngst för att
produktionsmålet ska kunna nås på mycket lång sikt. Problemet är bara att det
kostar pengar nu. Tyvärr tror jag alltså att det blir fel mål som prioriteras om vi
inte omvärderar hela rättssystemet och på allvar låter även kommande generatio-
ner få någon form av verklig rättsställning och rättssäkerhet.
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