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Abstract 
 
This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; 
how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection 
of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has 
led to a governmental investigation concerning the subject.  
 
In order to find real cases where a buffer zone has occurred, Swedish authorities such 
as Skogsstyrelsen and länsstyrelsen have been contacted. The cases have been studied 
in order to understand how buffer zones have occurred and what consequences they 
may have for landowners. The cases form the basis of chapter 5, the analytical part of 
the thesis. Based on these cases conclusions have been drawn.  
 
The purpose of a buffer zone is to protect high nature values from negative changes in 
the local climate and in hydrology. In Swedish legislation, there is no legal basis for 
forming a buffer zone to a protected area. However, there is a legal basis for forming a 
buffer zone to high nature values.    
 
The thesis shows that buffer zones can be parted into two groups. The first group 
consists of buffer zones which had the purpose to be just a buffer zone. The second 
group consists of buffer zones that were never intended to be buffer zones, just a form 
of protection, but offer the same result.  
 
The consequences for the landowner depends on which kind of buffer zone that is 
created. Some of them generate compensation for the lost land-use and others don’t. 
Many times the problem for the landowner could have been solved by including the 
buffer zone into the protected area since it would have generated compensation.  
 
The greatest problems identified in this thesis seem to occur around Natura 2000-areas. 
The legalisation for Natura 2000 makes it possible to confine the proprietary outside of 
the geographic boundaries of the Nature 2000-area. Another problem connected to 
Natura 2000 is that the right to compensation is associated with great transaction costs.   
 
Another problem which the thesis has pointed out is when a protected area has become 
too small for its natural value. As years have passed the natural value has become 
stronger and the protected area too small. This can result in the landowners proprietary 
yet again being restricted- should the landowner have to tolerate this without 
compensation?   
 
To understand if buffer zones in forest land are a problem, contact has been made with 
various parties in the industry. Skogsstyrelsen and länsstyrelsen believe that there is no 
problem, while representatives of the landowners believe that there is a problem. This 
indicates that there are different opinions on the issue.  
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Sammanfattning 
 
I detta arbete undersöks skyddszoner intill skyddade områden i skogsmark, hur de kan 
uppstå, vilken rättslig grund som finns för dessa samt vilka konsekvenser de kan få för 
fastighetsägare. Arbetet är avgränsat till att undersöka skyddszoner intill naturreservat, 
nationalparker samt Natura 2000-områden. Naturvård kopplat till äganderätten i skog 
är idag ett högaktuellt ämne som bland annat resulterat i två olika statliga utredningar, 
Skogsutredningen och Artskyddsutredningen. 
 
Den lagstiftning som rör naturreservat, nationalparker och Natura 2000 finns i 
miljöbalkens 7 kapitel. Naturreservat och nationalparker är områdesskydd som 
genererar en direkt ersättning vid bildandet. Natura 2000 utgör ett nätverk av områden 
som uppfyller kraven i Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. När området 
utpekas som ett Natura 2000-område och ingår i nätverket uppstår inget direkt skydd 
utan det ska istället strävas efter att området skyddas av ett områdesskydd, t.ex. ett 
naturreservat. När ett område har pekats ut för Natura 2000 uppstår dock ett indirekt 
skydd då all verksamhet, som på ett betydande sätt kan komma att påverka Natura 
2000-området negativt, är tillståndspliktig. Tillståndsansökan ska förenas med en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Först vid ett sådant nekat tillstånd kan ersättning 
för den förlorade markanvändningen sökas. Skogsstyrelsen kan utfärda ett natura-råd 
som beskriver hur en åtgärd ska utföras för att den inte ska vara tillståndspliktig. 
Ersättningsregler för skydd av naturvärden finns i miljöbalkens 31:e kapitel.  
 
Skogsbruket styrs i Sverige av skogsvårdslagen och med stöd av lagens 30 § kan 
Skogsstyrelsen meddela föreskrifter för den hänsyn som ska tas för miljövården. Dessa 
inskränkningar får inte vara så långtgående att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras. Med stöd av föreskrifterna får Skogsstyrelsen bilda en skyddszon för en 
hänsynskrävande biotop. En hänsynskrävande biotop kan t.ex. vara ett vattendrag eller 
naturskog.  
 
Syftet med en skyddszon är att skydda ett naturvärde, en värdekärna, från negativa 
förändringar i det lokala klimatet och i hydrologin. Arbetet utreder den rättsliga 
grunden för en skyddszon och förtydligar skillnaden mellan en skyddszon som 
inkluderas i ett områdesskydd och övriga skyddszoner. Vid bildande av ett 
naturreservat/nationalpark får en skyddszon inkluderas i reservatet för att skydda 
värdekärnan. Vidare får Skogsstyrelsen bilda en skyddszon med stöd av 30 § SVL för 
att skydda en hänsynskrävande biotop. Det är däremot inte tillåtet att bilda en 
skyddszon intill ett områdesskydd i syfte att skydda områdesskyddet som sådant.  
 
Arbetet visar att en skyddszon kan uppstå på olika vis. I vissa fall kan en skyddszon 
bildas i syfte att skapa just en skyddszon. I andra fall kan en skyddszon uppstå trots att 
det tänkta syftet inte var att bilda en sådan, men effekten av skyddsformen blev 
densamma som för en skyddszon. Ett hänsynsbeslut med stöd av 30 § SVL och ett 
utökat naturreservat med inkluderad skyddszon är exempel på fall där syftet är att skapa 
en skyddszon. Naturvårdsavtal är en skyddsform där syftet kan vara att skapa en 
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skyddszon. Syftet behöver dock inte vara det för att effekten ska bli som en skyddszon. 
Natura-råd och frivilliga avsättningar är andra exempel på skyddsformer där effekten 
av dessa kan bli att en skyddszon uppstår.  
 
För fastighetsägaren spelar det stor roll vilken typ av skyddszon som uppstår med 
avseende på rätten till ersättning. Beroende på om ett område skyddas med 
naturvårdsavtal eller genom att ett närliggande reservat utvidgas utgår olika mycket 
ersättning. Om skyddszonen uppstår med stöd av 30 § SVL utgår ingen ersättning alls, 
samma sak kan uppstå med natura-råd. Om naturreservat/nationalpark hade utvidgats 
eller om området hade tagits med vid bildandet av skyddet hade ersättning utgått.  
 
För Natura 2000-områden har arbetet identifierat ett flertal problematiker. En av dessa 
är att transaktionskostnaderna för att söka ersättning är stora, större än den ersättning 
som skulle kunna genereras. Därför söks sällan tillstånd vilket resulterar i att 
Skogsstyrelsens bedömning i Natura-råden aldrig motprövas samt att ersättning sällan 
utgår. Detta resulterar i en rättsosäkerhet för fastighetsägaren.   
 
En annan problematik kopplat till Natura 2000 är hur länsstyrelsen tenderar att utnyttja 
lagstiftningen genom att de vid bildandet av ett naturreservat, för att skydda ett Natura 
2000, inte tar med en skyddszon. De vet att de har möjlighet att begränsa 
markanvändningen i efterhand då tillstånd troligen kommer krävas för att få utföra 
åtgärden. Ersättningsmässigt spelar det stor roll för fastighetsägaren. Natura 2000-
områden kan också vara problematiska då fastighetsägaren inte i klartext vet vilka 
begränsningar det innebär samt den faktiska geografiska avgränsningen för 
inskränkningarna.  
 
Arbetet har också identifierat den problematik som kan uppstå när en värdekärna “växer 
ur” sitt områdesskydd. Ska en fastighetsägare behöva ta hänsyn till detta naturvärde, 
som troligen inte hade funnits om det inte vore för det närliggande områdesskyddet, 
utan ersättning?  
 
För att utreda om skyddszoner i skogsmark utgör en problematik har olika 
tjänstepersoner intervjuats. Svaren visar på att det råder meningsskiljaktigheter 
gällande denna fråga; myndigheter upplever ingen problematik, medan representanter 
för fastighetsägare kan se en problematik. 
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1 Inledning  
 
Detta kapitel presenterar arbetets syfte och frågeställningar samt ger en bakgrund till 
den aktuella problematiken. I detta kapitlet beskrivs också arbetets avgränsningar och 
disposition.  
_____________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Skydd av naturvärden är idag ett omdebatterat ämne, särskilt skydd av höga 
naturvärden i produktionsskog. Det finns här två starka samhällsintressen; dels viljan 
att bevara biologisk mångfald och dels skogsindustrins ekonomiska intressen. Vidare 
finns även diskussionen kring hur äganderätten påverkas av det allmännas vilja att 
bevara och skydda natur. År 2020 färdigställdes den så kallade “skogsutredningen”. 
SOU:n avsåg att utreda och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt, flexibla 
skyddsformer och naturvård i skogen. Ämnet har även uppmärksammats i en rad film- 
och radioproduktioner.  
 
Det svenska naturskyddet vilar i hög grad på EU-lagstiftning som till stora delar är 
implementerad i svensk lagstiftning genom miljöbalken. På samma vis grundas även 
egendomsskyddet på EU-lagstiftning. Egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF fick den 
utformningen den har idag då Europakonventionen skulle inkorporeras i svensk 
lagstiftning. Egendomsskyddet stärktes då det bland annat infördes krav på att 
tvångsförfarande mot fastighetsägarens vilja måste tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse. Vidare stärks äganderätten genom rätten till ersättning i de fall där mark tas i 
anspråk genom tvång. Ersättningsrätten har därmed en nära koppling till 
upprätthållandet av äganderätten. Rätten till ersättning vid skydd av natur är således en 
förutsättning för att kunna skydda natur samtidigt som äganderätten upprätthålls.  
 
De senaste åren har diskussionen kring “fjällnära skog” och artskyddsförordningen 
varit stor. Så sent som år 2020 kom en dom från Mark- och miljööverdomstolen som 
ansåg att förhindrat skogsbruk i fjällnära skog är att betrakta som att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Detta kommer leda till ett stort ersättningsanspråk 
från många skogsägare. En särskild utredning är tillsatt för att ta ställning till om 
miljöbalkens ersättningsregler vad gäller artskyddsförordningen bör ändras, 
utredningen ska presenteras i år (2021). Både den fjällnära skogen och 
artskyddsutredningen visar på den problematik som finns vid ersättning kopplat till 
skydd av naturvärden i skog.  
 
Det råder inget tvivel om att inskränkningar i äganderätten är en känslig fråga och i 
synnerhet när det gäller inskränkningar i skogsmark. I en dom från Kammarrätten i 
Göteborg (år 2018) gavs Skogsstyrelsen rätt att skapa en skyddszon med syfte att 
skydda en hänsynskrävande biotop. Denna biotop låg inom ett befintligt reservat och 
skyddszonen skulle sträcka sig utanför naturreservatets gräns. Domen innebar således 
att en skyddszon skapades på fastigheten som gränsar till reservatet. Någon ersättning 
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för den inskränkning som skyddszonen innebar för fastighetsägaren utgick inte. Denna 
dom väckte ett intresse att studera hur äganderätten intill områdesskydd kan påverkas 
genom att markanvändningen begränsas med t.ex. skyddszoner där skogen inte får 
avverkas. Är detta ett problem i praktiken eller är detta situationer som kan lösas utan 
konflikter? Hur kan problem uppstå och på vilka sätt kan äganderätten inskränkas?  
 
 
1.2 Syfte 

I första hand syftar arbetet till att utreda om det finns en problematik kring skyddszoner 
i skogsmark. Vidare syftar arbetet till att klargöra begreppet skyddszon i anslutning till 
höga naturvärden, hur en skyddszon används i praktiken samt den juridiska grunden 
för en sådan skyddszon. Arbetet syftar även till kartlägga vilken rätt till ersättning 
fastighetsägare har om en skyddszon bildas intill ett sedan tidigare skyddat område.  
 

1.3 Frågeställningar  
 

• Vad är syftet med skyddszoner?  
• Vad är den rättsliga grunden för en skyddszon?  
• På vilka sätt uppstår skyddszoner intill höga naturvärden där de aktuella 

naturvärdena redan har någon form av skydd?  
• Vilka konsekvenser för fastighetsägarna får dessa skyddszoner och på vilket 

kan de utgöra en problematik?  
 

1.4 Avgränsningar  
Detta arbete undersöker endast skyddszoner intill områdesskydden naturreservat och 
nationalpark. Arbetet studerar även skyddszoner intill Natura 2000-områden. Arbetet 
undersöker enbart skyddszoner som uppstår i mark som utgör produktiv skog. Det är 
således enbart markanvändningen skogsbruk som undersöks. Avgränsningen mot skog 
har gjorts eftersom avverkning är en sådan åtgärd som enligt miljöbalken inte är 
tillståndspliktig, men som alltid måste anmälas för samråd innan åtgärden utförs. På så 
sätt finns det en möjlighet för det allmänna att vid samrådet, på olika sätt, begränsa 
åtgärden för att skydda naturvärden.  
 
I de fall beslut från Skogsstyrelsen har begärts ut, har endast beslut som är fattade inom 
perioden 2010 till 2020 studerats. Beslut från hela landet har tagits med i arbetet. Det 
finns således ingen geografisk avgränsning på besluten, utan enbart en begränsning i 
tid.  
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1.5 Disposition  
Kapitel 2- metod 
Kapitlet beskriver hur arbetet har genomförts. 
 
Kapitel 3- teori 
Kapitlet beskriver den teori som ligger till grund för arbetet. Här beskrivs bland annat 
de aktuella områdesskydden, ersättningsrätten i anknytning till miljöskydd och 
lagstiftning rörande skog. 
 
Kapitel 4- undersökning 
I detta kapitel presenteras olika typer av fall där en skyddszon har skapats intill ett 
befintligt naturskydd. Kapitlet innehåller även intervjusvar från personer som är 
verksamma inom branschen. 
 
Kapitel 5- analys 
Kapitlet analyserar arbetets undersökning för att kunna besvara arbetets 
frågeställningar. 
 
Kapitel 6- slutsats 
Kapitlet sammanfattar och drar slutsatser från arbetets undersökning och analys. I 
kapitlet ges även förslag på framtida utredningar. 
 

1.6 Felkällor 
För att förstå problematiken med skyddszoner i skogsmark intill skyddade områden har 
kontakt tagits med några länsstyrelser och några distrikt hos Skogsstyrelsen samt några 
stora skogsbolag. Detta arbete har inte syftat till att beskriva hur stort problem med 
skyddszoner i skogsmark är, utan har avsett att utreda om det överhuvudtaget är ett 
problem. Detta innebär att arbetet inte har behövt tillfråga samtliga distrikt hos 
Skogsstyrelsen, samtliga länsstyrelser eller alla större skogsbolag. Därför utgör inte 
detta heller en felkälla för arbetet. Genom att tillfråga fler hade troligen fler “fall” 
kunnat hittas, men arbetets frågeställning kräver inte det. När ett problematiskt fall 
hittas har också en problematik identifierats.  
 
För att kunna besvara frågeställningarna på ett nyanserat sätt har kontakt tagits med 
olika parter. Detta har gjorts genom intervjuer med länsstyrelse/ Skogsstyrelse som 
representerar staten, och stora skogsbolag och LRF som representerar fastighetsägarna. 
En felkälla kan såklart vara att de intervjuade personerna eller andra personer som har 
kontaktats under arbetets gång inte har förstått vad som efterfrågats eller att författarna 
inte har förstått de tillfrågades svar. Detta torde dock inte vara unikt för just detta arbete, 
likväl kan det utgöra en möjlig felkälla.  
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2 Metod  
Detta kapitel beskriver hur arbetet har genomförts och hur information till arbetet har 
samlats in. Arbetet inte omfattat någon litteraturstudie då någon litteratur inte har 
funnits som behandlat skyddszoner intill naturvärden.  
_______________________________________________________________ 

2.1 Lagar, förarbeten och handböcker 
Lagar och förarbeten har studerats för att förstå den lagstiftning som omgärdar 
naturskydd och skogsbruk. För att få en djupare förståelse har även förarbeten till dessa 
lagar studerats. Av störst intresse har skogsvårdslagen och miljöbalken varit. 
Miljöbalken är en mycket omfattande lagstiftning och de lagrum som varit av störst 
intresse i detta arbete återfinns i balkens 7:e kapitel (områdesskydd) och 31:e kapitel 
(ersättning). Även förordningar och föreskrifter kopplade till dessa lagar har studerats.  
 
För att förstå de praktiska momenten kring inrättande av områdesskydd och Natura 
2000 har olika handböcker studerats. Handböckerna är i huvudsak utgivna av 
Naturvårdsverket.   
 

2.2 Analys av rättsfall, beslut och råd 
Beslut från Skogsstyrelsen har begärts ut och studerats för att kunna ta fram verkliga 
fall där markanvändning har begränsats intill områden med naturvärden. Besluten togs 
fram genom en GIS-analys där samtliga beslut som låg inom 50 meter från ett 
naturreservatet begärdes ut. Samtliga beslut studerades men bara ett fåtal var av intresse 
för detta arbete. Skogsstyrelsens utfärdade råd enligt miljöbalken, så kallade natura-
råd, har även studerats. För att få en förståelse för frivilliga avsättningar har 
naturvårdsavtal samt frivilliga avsättningar i skogsbruksplaner studerats.  
 
För att kunna analysera och jämföra ovannämnda beslut och råd har beslut kopplade 
till bildandet av det närliggande naturskyddet studerats. Dessa kan t.ex. vara beslut om 
naturreservat och bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Beslut om områdesskydd 
och bevarandeplaner för Natura 2000 har främst hittats genom Naturvårdsverkets 
kartverktyg “Skyddad Natur”.  
 
Ett antal rättsfall har studerats för att få en förståelse för hur lagstiftningen fungerar i 
praktiken. Idéen till detta arbete föddes ur ett rättsfall från Kammarrätten i Göteborg 
som behandlade just skyddszoner. Även andra rättsfall har granskats vilka främst berör 
ersättningsbestämmelserna i miljöbalken.  
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2.3 Kontakter 
I detta arbete har det varit av stor vikt att hitta verkliga exempel som visar hur 
skyddszoner mot skyddade områden kan uppstå. För att hitta dessa fall har en mängd 
kontakter tagits med olika professioner inom branschen. Kontakt har tagits med 
skogsägarföreningar (Södra, Norra skog), med virkesinköpare (Vida, Sydved, Holmen 
Skog, Södra), med stora skogsbolag (SCA, Holmen Skog, Billerud Korsnäs, Sveaskog, 
Stora Enso), med Skogsstyrelsen (i flera olika distrikt) och med länsstyrelsen (i flera 
olika län). Utöver dessa har kontakt även tagits med verksamma jurister och advokater 
inom området (Ludwig & Co., Magnus Norberg) samt Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF), där naturskyddsexpert Gunnar Lindén har varit till stor hjälp. De samlade 
kontakterna uppgår till över 70 personer med olika funktioner. Kontakten har 
huvudsakligen förts mailledes.  
 

2.4 Intervju  
Inom ramen för arbetet har Gunnar Lindén på LRF, Staffan Nilsson på Holmen Skog 
samt representanter från Skogsstyrelsen och länsstyrelsen intervjuats. Intervjuerna har 
gjorts för att få en förståelse för hur det dagliga arbetet med skydd av natur och 
skogsbruk ser ut samt för att förstå om skyddszoner i skogsmark utgör en problematik. 
Intervjuerna har gjorts helt i textform, både frågor och svar. Frågorna har anpassats 
utifrån den profession som den intervjuade personen har. 
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3 Teori  
I detta kapitel beskrivs den teori som är relevant för arbetet. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av egendomsskyddet följt av en beskrivning av olika områdesskydd och 
ersättningsrätt kopplat till dessa områdesskydd. Teorin beskriver även den lagstiftning 
som finns kring skogsbruk.  
________________________________________________________ 

3.1 Egendomsskyddet och miljöskydd  

Var och ens egendom, såväl fast som lös egendom, är skyddad i grundlag.1 Skyddet 
består i att ingen ska tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon 
enskild genom expropriation (och andra likvärdiga tvångsförvärv), eller tåla att det 
allmänna inskränker användningen av mark och byggnad. En sådan inskränkning i 
äganderätten får dock ske om syftet är att tillgodose ett allmänt angeläget intresse.2 
Skyddet gäller för såväl juridiska som fysiska personer.3  
 
Ett angeläget allmänt intresse kan vara samhällets behov av transportinfrastruktur, en 
åtgärd som krävs för att säkerställa allmänhetens berättigade krav på en god miljö eller 
för att skydda områden som är av särskild betydelse för naturvården. Även 
allmänhetens tillgång till naturen för rekreation och friluftsliv är att anse som ett 
angeläget allmänt intresse.4 Ersättningsrätt föreligger för inskränkningar i äganderätten 
med anledning av t.ex. beslut om nationalparker och naturreservat, dock inte för t.ex. 
vägrad strandskyddsdispens.5 I proposition till miljöbalken anges att åtgärder som 
inskränker äganderätten i syfte att skydda natur och miljö utgör ett sådant angeläget 
allmänt intresse.6  
 
Om en expropriation sker för ett allmänt angeläget intresse ska den som förlorar sin 
egendom vara tillförsäkrad full ersättning för den. Ersättning ska även utgå till den som 
begränsas i sin rätt att använda mark och byggnad (rådighetsinskränkning). Ersättning 
utgår om pågående markanvändning inom berörd del avsevärt försvåras. Ersättningen 
ska bestämmas enligt de grunder som finns i lag.7 Det är således miljöbalkens 
ersättningsregler som gäller för inrättande av olika skydd till förmån för naturvärden. 
Ersättningsreglerna finns i balkens 31:a kapitel och anger vilka beslut fattade med stöd 
av balken som är ersättningsberättigande, se avsnitt 3.5.  
 

                                                
1 2 kap. 15 § RF 
2 2 kap. 15 § 1 st RF  
3 Jermsten, Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 15 §, avsnitt 4 Egendomsskyddet enligt 
regeringsformen, Lexino 2021-01-01 (JUNO) 
4 prop. 1993/94:117 s. 48 
5 prop. 1993/94:117 s. 17 
6 prop. 1997/98:45 del 2 s. 97  
7 2 kap. 15 § 2 st RF 
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3.2 Naturreservat  

3.2.1 Allmänt om skyddsformen  
Naturreservat är ett områdesskydd för ett vatten- eller markområde som regleras i 
miljöbalken. Naturreservat får bildas av länsstyrelsen och landets kommuner i syfte att 
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose 
behov av områden för friluftslivet. Naturreservat får även inrättas för att skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.8  
 
I beslutet om naturreservat ska skälen för reservatet anges, likaså ska inskränkningen i 
användning av mark- och vattenområdet som behövs för att uppnå syftet med reservatet 
anges.9 Reservatets syfte avgör vilka inskränkningar som behövs.10 Dessa 
inskränkningar kan t.ex. vara förbud mot uppförande av byggnader, avverkning av 
skog, schaktning, täkt eller användande av bekämpningsmedel.11 Vidare kan 
länsstyrelsen eller kommunen förpliktiga markägare att tåla att det t.ex. anläggs vägar 
och parkeringsplatser inom området.12  
 
  
3.2.2 Bildandeprocessen  
I regel är skyddsvärda områden sedan tidigare kända genom olika inventeringar som 
genomförts av bland annat myndigheter, kommuner och ideella organisationer.13 När 
ett område ska skyddas är det viktigt med ett bra underlagsmaterial. Mängden och typen 
av material beror på vilket slags område som ska skyddas.14 Underlagsmaterialet ska 
på ett tydligt sätt lyfta fram vilka värden reservatet syftar till att bevara.15 
 
I ett reservatsförslag görs en indelning av olika delområden enligt det så kallade 
funktionskonceptet.16 Det finns fyra olika typer av delområden:  
 

● Värdekärna  
● Skyddszon  
● Utvecklingsmark  
● Arronderingsmark 

 
Se figur 1.  
 

                                                
8 7 kap. 4 § MB 
9 7 kap. 5 § MB 
10 Naturvårdsverket 2008 s. 19  
11 7 kap. 5 § MB  
12 7 kap. 6 § MB 
13 Naturvårdsverket 2008 s. 12 
14 Naturvårdsverket 2015a s. 4 
15 Naturvårdsverket 2008 s. 7 
16 Naturvårdsverket 2008 s. 25  
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Värdekärnan definieras som ett sammanhängande naturområde som är av vikt för växt- 
och djurliv och/eller för en naturtyp som är prioriterad. Områdets storlek kan variera 
kraftigt mellan ett fåtal hektar till, i mer ovanliga fall, flera hundra hektar.17  
 
Skyddszonen utgörs av ett område runt omkring värdekärnan som behövs för att skydda 
naturvärdena i värdekärnan mot t.ex. förändrad hydrologi och förändringar i det lokala 
klimatet. Vid utformning av skyddszon ska hänsyn tas till värdekärnans storlek och 
naturtyp.18  
 
Utvecklingsmark definieras som ett område som idag har ringa eller begränsade 
naturvärden. Området anses dock ha förutsättningar för att kunna utveckla och förstärka 
befintliga naturvärden i värdekärnan.19 
 
Arronderingsmark utgörs av mark som inte hyser några större naturvärden, men som 
kan behövas för att skapa en god arrondering av både reservat och intilliggande 
fastigheter.20  
 
 

 
Figur 1: Illustration över funktionskonceptets olika delområden.  
 
 
Vid bildande av områdesskydd enligt miljöbalken ska en avvägning alltid göras mellan 
allmänna och enskilda intressen. Inskränkningar i äganderätten får inte vara mer 

                                                
17 Naturvårdsverket 2008 s. 27 
18 Naturvårdsverket 2008 s. 31 
19 Naturvårdsverket 2008 s. 33  
20 Naturvårdsverket 2008 s. 35 
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långtgående än vad som krävs för att tillgodose områdesskyddets syfte.21 
Egendomsskyddet finns lagstadgat i 2 kap. 15 § RF, se avsnitt 3.1.  
 
Länsstyrelsen eller kommunen ska innan beslut fattas samråda med fastighetsägaren 
om reservatsbeslutets innehåll. Efter att förslaget har presenterats görs en värdering 
som ligger till grund för den ersättning som eventuellt utgår till markägaren, se avsnitt 
3.5 för ersättningens storlek. Reservatsförslaget skickas sedan på remiss till 
fastighetsägare, organisationer och andra myndigheter som berörs av beslutet. Därefter 
fattas det slutliga beslutet av länsstyrelsen eller kommunen.22 I samband med att beslut 
om naturreservat fattas ska även en skötselplan fastställas för naturreservatets 
långsiktiga vård.23  
 
3.2.3 Utvidgande av naturreservat 
I likhet med bildandet av ett naturreservat kan länsstyrelsen eller kommunen besluta 
om en utvidgning av reservatet.24 I samband med detta fattar den beslutande 
myndigheten ett nytt beslut där skälen för beslutet ska anges.25    
 
3.2.4 Interimistiskt förbud 
Länsstyrelsen eller kommunen kan besluta om ett tidsbegränsat skydd av ett område i 
form av ett interimistiskt förbud.26 Interimistiska förbud får användas som förbud mot 
åtgärder, som vanligen inte kräver tillstånd, om åtgärden strider mot det tilltänkta 
områdets syfte. Förbudet får dock endast gälla om frågan om att skydda ett område 
redan har väckts. Det är således endast ett förbud i väntan på att länsstyrelsen eller 
kommunen behandlar frågan om att bilda naturreservat, kulturreservat, naturminne 
eller vattenskyddsområde.27 Dessa förbud får meddelas för högst tre år, men finns det 
särskilda skäl kan förbudet förlängas med högst ett år. Skulle det finnas synnerliga skäl 
kan förbudet förlängas med ytterligare ett år.28 Ett interimistiskt beslut är gällande även 
om det överklagas.29 Ett exempel på en åtgärd som skulle kunna hindras med ett 
interimistiskt förbud är avverkning.30 

                                                
21 7 kap. 25 § MB 
22 Naturvårdsverket 2018 s. 2 
23 3 § FOM  
24 7 kap. 4 § MB 
25 7 kap. 5 § MB 
26 7 kap. 24 § 1 st MB  
27 Ibid. 
28 Ibid.  
29 7 kap. 24 § 2 st MB  
30 Naturvårdsverket 2015b s. 1 
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3.3 Nationalpark 

3.3.1 Allmänt om skyddsformen  
En nationalpark är ett områdesskydd vars syfte är att bevara ett större sammanhängande 
land- och vattenområde av en viss landskapstyp. Området ska bevaras i dess naturliga 
tillstånd eller i ett väsentligt oförändrat skick.31 Områden som omfattas av en 
nationalpark ska ägas av staten32, se avsnitt 3.5 för ersättningsbestämmelser. I Sverige 
finns idag 30 stycken nationalparker.33  
 
 
3.3.2 Bildandeprocess  
Nationalparker är det högsta skyddet för naturvärden som finns i svensk 
miljölagstiftning. Det finns därför inte särskilt många nationalparker och det är få som 
nybildas. Vid nybildning inleds arbetet med en förstudie där diskussion förs med olika 
lokala aktörer, såväl offentliga som privata. Dessa skulle t.ex. kunna vara kommuner, 
länsstyrelser, boende, företag och organisationer som är verksamma i området.34. Om 
en övervägande del av aktörerna är positiva till nationalparken kan Naturvårdsverket ta 
beslut om att starta arbetet för att bilda en nationalpark. Ett förslag till nationalpark med 
avgränsning, syfte, föreskrifter och skötselplan arbetas fram och skickas på remiss till 
berörda aktörer.35 Om svaren är positiva lägger Naturvårdsverket fram ett förslag om 
bildande av nationalpark till regering/riksdag. Regeringen lägger fram ett förslag till 
beslut för riksdagen och det är sedan riksdagen som ytterst fattar ett beslut om 
nationalpark. Riksdagen beslutar om syfte och avgränsning samt en förordning för varje 
enskild nationalpark. Naturvårdsverket beslutar därefter om föreskrifter och 
skötselplan.36  
 
 
3.4 Natura 2000 

3.4.1 Allmänt om Natura 2000  
Natura 2000 är benämningen på det nätverk som är ett direkt resultat av EU:s art- och 
habitatdirektiv samt fågeldirektivet. Direktiven förbinder EU:s medlemsstater att 
identifiera och skydda områden som har naturvärden eller arter som omfattas av 
direktiven. Det är varje medlemsstats ansvar att tillräckligt många områden skyddas för 
att arten ska kunna bevaras. Således behöver inte varje område skyddas, bara en 
tillräckligt stor mängd för att säkra artens fortlevnad. Medlemsstaterna måste vidta 
bevarandeåtgärder för att skydda de utpekade områdena och detta kan göras på olika 
vis. Nationalparker och naturreservat är exempel på bevarandeåtgärder som kan 
                                                
31 7 kap. 2 § MB 
32 Ibid. 
33 1 § Nationalparksförordningen  
34 Naturvårdsverket 2015c s.4 
35 Ibid. 
36 Naturvårdsverket 2015c ss. 4-5 
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säkerställa arternas bevarandestatus.37 Enligt 4 kap. 1 § och 8 § MB utgör Natura 2000-
områden riksintressen.  
 

3.4.2 Rättslig verkan  
Lagar och regler rörande Natura 2000-områden finns i såväl miljöbalken som i 
förordning om områdesskydd enligt miljöbalken med mera. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande peka ut och skydda områden 
som enligt art- och habitatdirektivet38 utgör särskilda bevarandeområden samt områden 
som enligt fågeldirektivet39 utgörs av ett särskilt skyddsområde.40  
 
Beroende på hur långt i bildandeprocessen ett område har kommit, kan ett område som 
pekats ut med art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet ha olika beteckningar. En 
av dessa beteckningar är pSCI (proposed Site of Community Interest) och innebär att 
området har föreslagits av Sveriges regering, men ännu inte antagits av EU. När 
området betecknas som SCI (Site of Community Interest) har EU antagit området. SAC 
(Special Area of Conservation) är den slutliga beteckningen för ett område och först då 
har området förklarats som särskilt bevarandeområde med stöd av 7 kap. 28 § MB.41 
 
Det område som avses i 7 kap. 27 § 1p MB, ett särskilt skyddsområde, är ett område 
som enligt fågeldirektivet är särskilt betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar.42 Det 
område som avses i 7 kap. 27 § 2p MB, ett särskilt bevarandeområde, är ett område 
som enligt art- och habitatdirektivet har ett intresse för unionen.43 
 
Om en verksamhet ska bedrivas, eller om åtgärder ska vidtas, som på ett betydande sätt 
kan komma att påverka miljön i ett naturområde enligt 7 kap. 27 § MB, d.v.s. ett Natura 
2000-område, krävs tillstånd.44 Tillstånd krävs dock inte om verksamheten eller 
åtgärden hänger samman med eller är nödvändig för skötsel och förvaltning av det 
berörda området.45 En avverkning i ett Natura 2000-område kan på så vis bedömas vara 
tillståndspliktig, men även en avverkning intill ett Natura 2000-område. Den 
geografiska avgränsningen av Natura 2000-området påverkar alltså inte vilka 
verksamheter som kan vara tillståndspliktiga.  Tillstånd får lämnas endast om en 
verksamhet eller en åtgärd inte påverkar den eller de livsmiljöer som avses skyddas 
eller om verksamheten eller åtgärden inte medför att den skyddade arten utsätts för en 
störning som på betydande sätt kan försvåra bevarandet av den.46 Vid bedömningen 
beaktas verksamhetens eller åtgärdens påverkan på området ensamt, men även 

                                                
37 Naturvårdsverket 2017 s. 8 
38 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
39 Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/147/EC om bevarande av vilda fåglar 
40 7 kap. 27 § MB 
41 Naturvårdsverket 2003 s. 10 
42 7 kap. 28 § 1 st MB 
43 7 kap. 28 § 2 st MB 
44 7 kap. 28a§ 1 st MB 
45 7 kap. 28a§ 2 st MB 
46 7 kap. 28b § MB 
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tillsammans med andra pågående eller planerade åtgärder.47 Om tillstånd nekas och 
pågående markanvändning inom berörd del avsevärt försvåras kan fastighetsägaren 
erhålla ersättning48, se avsnitt 3.5. Tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB söks hos 
länsstyrelsen.49    
 
Tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB kan ändå meddelas trots att de strider mot 
bestämmelserna 7 kap. 28b § MB om det saknas alternativa lösningar, om det av 
tvingande orsaker krävs och är av stort allmänintresse samt om åtgärder kan vidtas för 
att kompensera för annars förlorade miljövärden. Samtliga tre rekvisit måste vara 
uppfyllda för att tillstånd ska beviljas. Ett sådant tillstånd får endast ges med 
regeringens tillstånd.50 
 
För de områden som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § MB ska länsstyrelserna upprätta 
beskrivningar. Dessa ska innehålla bevarandesyftet samt en beskrivning över de 
livsmiljöer och arter för vilka en gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas eller 
återställas för.51  
 
 
3.5 Ersättning enligt miljöbalken  

3.5.1 Ersättning  
När det allmänna inskränker fastighetsägarens rätt att nyttja sin mark för att skydda 
naturvärden kan ersättning i vissa fall utgå. De fall som aktualiseras i detta arbete är de 
begränsningar som uppstår vid bildande av naturreservat och nationalparker samt i de 
fall där ett tillstånd att bedriva en verksamhet intill ett Natura 2000-område nekas. I 
dessa fall utgår ersättning om pågående markanvändning inom berörd del avsevärt 
försvåras.52 Då inskränkningen leder till synnerliga olägenheter för fastighetens 
pågående markanvändning har fastighetsägaren rätt att få sin fastighet inlöst.53 Mark 
som tas i anspråk vid bildande av nationalparker ska dock alltid lösas in och ägas av 
staten.54 Ersättningens storlek bestäms i enlighet med expropriationslagens 
bestämmelser om ersättning och inlösen.55 Vid intrångsersättning uppgår ersättningen 
till marknadsvärdeminskningen inom berörd del plus 25 %. Vid inlösen av fastighet 
ska löseskilling motsvara fastighetens marknadsvärde plus 25%.56 Om en inskränkning 

                                                
47 7 kap. 28b § MB 
48 31 kap. 4 § 6p MB 
49 7 kap. 29b § MB 
50 7 kap. 29 § MB 
51 17 § FOM 
52 31 kap. 4 § 1-2p 6p  MB 
53 31 kap. 8 § MB 
54 7 kap. 2 § MB 
55 31 kap. 2 § MB 
56 4 kap. 1 § ExpL 
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resulterar i synnerliga olägenheter för fastighetens pågående markanvändning57 ska en 
bedömning göras utifrån hela fastighetens värdeminskning.58  
 
Ersättning utgår endast för den markanvändning som är pågående. Begreppet pågående 
markanvändning utreds närmare i förarbetena till miljöbalken där det anses att 
begreppet ska ges en relativt generös tillämpning.59 En markanvändning som kräver 
tillstånd är inte att anse som pågående markanvändning60 och kan således inte generera 
ersättning. Om en fastighetsägare hindras att vidta en naturlig och normal 
rationalisering av en markanvändning bör detta ses som att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras.61 Avverkning av skog är att betrakta som en naturlig och normal 
rationaliseringsåtgärd.62 Detta innebär således att om ett naturreservat bildas i en 
tidigare brukad skog och reservatsföreskrifterna förbjuder avverkning är detta att 
betrakta som att pågående markanvändning avsevärt försvåras.   
 
Den skada som intrånget medför måste vara tillräckligt stor för att ersättning ska utgå, 
pågående markanvändning måste avsevärt försvåras. Av ett betänkande från 
Bostadsutskottet, vid införandet av Plan- och bygglagen (idag Äldre Plan- och 
bygglagen), framgår att en fastighetsägare aldrig ska behöva tåla ett ingrepp som i 
pengar motsvarar 10 % av fastighetens värde inom den berörda delen. Dock ska hänsyn 
tas till om beloppet i reella tal blir stort även om det understiger 10 %.63 Av förarbeten 
till miljöbalken framgår att Bostadsutskottets betänkande gällande kvalifikationsgräns 
gäller även för miljöbalken.64 Kvalifikationsgränsen utgör storleken på den ekonomiska 
skada som måste nås för att begränsningen ska anses avsevärt försvåra pågående 
markanvändning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
57 31 kap. 8 § MB 
58 Naturvårdsverket 2013 s. 4 
59 prop. 1997/98:45 del 1 s. 550 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 prop. 1997/98:45 del 1 s. 551 
63 BoU 1986/87:1 s. 150-151 
64 prop. 1997/98:45 del 1 s. 554-555  
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Vid beräkning av kvalifikationsgränsen i skogliga sammanhang används en 
beräkningsmetodik där olika stor skada ska behöva tålas inom olika intervall av 
marknadsvärdet. Mellan 0-250 000 kr ska 10 % tålas, mellan 250 001- 2 000 000 kr 
ska 5 % tålas. För värden över 2 000 000 kr ska 2 % tålas.65 Metoden beskrivs enklast 
genom ett exempel:  
 
Marknadsvärdet av den berörda delen är 2 500 000 kr.  
 
0-250 000 kr → 0,1 x 250 000 = 25 000  
 
250 001-2 000 000 → (2 000 000 - 250 000) x 0,05 = 89 750 kr  
 
> 2 000 000 → (2 500 000 - 2 000 000) x 0,02 = 10 000 kr  
 
Kvalifikationsgränsen beräknas till 25 000 + 89 750 + 10 000 = 124 750 kr om 
marknadsvärdet är 2 500 000 kr. Det är denna siffra som ställs mot marknadsvärdet: 
124 750 kr utgör cirka 5 % av marknadsvärdet (2 500 000 kr). Skadan är därmed inte 
tillräckligt stor i procent för att ge ersättning. Som tidigare nämnt är gränsen enligt 
praxis och Bostadsutskottet 10%.  
 
Hur stort det reella talet “får” bli finns det ingen exakt gräns för, utan vägledning får 
tas från praxis. Av en dom från kammarrätten66 framgår att belopp som överstiger 300 
000 kr aldrig ska behöva tålas. I en annan dom från kammarrätten67 kom domstolen 
fram till att 199 000 kr skulle tålas. Beloppet som fastighetsägaren i reella tal högst ska 
behöva tåla ligger således inom intervallet 199 000 kr till 300 000 kr. Om beloppet blir 
större än så ska ersättning alltid utgå, oavsett hur stor andel i procent det utgör av 
marknadsvärdet av den berörda delen.  
 
Begreppet berörd del definierades i Bostadsutskottets betänkande till Plan- och 
bygglagen 1987 som, i skogsbrukssammanhang, en behandlingsenhet. En 
behandlingsenhet utgörs normalt av ett enhetligt skogsbestånd med hänsyn till ålder 
och trädslagsfördelning.68   
 
För att förstå bestämmandet av ersättning vid bildande av naturreservat har kontakt 
tagits med Paul Nord69, Svefa. Nord menar att vid reservatsbildning utgör “den berörda 
delen” hela den del som ska vara en del av reservatet, d.v.s. inte nödvändigtvis ett 
“enhetligt bestånd”, se figur 2. Detta innebär att skadan nästan alltid i skogliga 
sammanhang, där avverkning i föreskrifter förbjuds, blir 100% varför ersättning i 
princip alltid utgår. Nord menar dock att undantag kan förekomma, t.ex. om ett 
vattendrag skall skyddas och en skyddszon på båda sidor av vattendraget ska tas med. 
                                                
65 Skogsstyrelsen 2020a 
66 Kammarrätten i Göteborg, dom 2009-03-31, mål 5238-07 
67 Kammarrätten i Jönköping, dom 2011-03-28,  mål 2928-10 
68 BoU 1986/87:1  s. 150 
69 Paul Nord, Områdeschef för skog och lantbruk på Svefa AB, möte den 18 februari 2021  
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Låt säga att beståndet är 100 meter långt, och det enbart är 10 meter av beståndet 
närmast vattendraget som ska skyddas, då utgör den 10 meter breda remsan närmast 
vattendraget en del av hela beståndet på 100 meter. Den 10 meter breda remsan utgör 
således inte en egen “berörd del” utan blir en del av hela beståndet, se figur 3. I dessa 
fall är det mindre troligt att ersättning utgår, eftersom att skadan endast kommer utgöra 
några procent av hela beståndets värde.  
 
 

 
Figur 2: “Berörd del” vid bildande av naturreservat, normalfallet.  
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Figur 3: “Berörd del” vid bildande av naturreservat, undantagsfall.  
 
 
Länsstyrelsen/ kommunen ska alltid försöka nå en överenskommelse med berörda 
fastighetsägare om ersättning.70 Om parterna inte lyckats nå en överenskommelse om 
ersättning innan beslutet vinner laga kraft ska markägaren senast inom ett år, från det 
att beslutet vinner laga kraft, väcka talan om ersättning vid Mark- och 
miljödomstolen.71   
 
När en fastighetsägares mark upptas i Natura 2000-nätverket utgår per automatik ingen 
ersättning, vilket är fallet om t.ex. ett naturreservat bildas (om en överenskommelse om 
ersättning nås). I många fall skyddas dock Natura 2000-områden med någon form av 
områdesskydd, och då kan ersättning utgå. I de fall ett Natura 2000-område inte har 
någon annan form av skydd och fastighetsägaren vill söka ersättning måste hen först 
ansöka om tillstånd för den åtgärd som fastighetsägaren troligen inte får utföra72, och 
sedan få det nekat. En sådan ansökan måste även innehålla en MKB. Först efter en 
nekad tillståndsansökan kan ersättning sökas enligt 31 kap. 4 § 6 p MB. 
Fastighetsägaren måste på egen hand väcka talan om ersättning vid Mark- och 
miljödomstolen.73  
 

                                                
70 34 § FOM 
71 31 kap. 13 § MB 
72 7 kap. 28a § MB 
73 31 kap. 13 § MB 
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3.6 Skogsvårdslag  

3.6.1 Allmänt om skogsvårdslagen 
Skogsvårdslagens övergripande syfte är att säkerställa att skogen, som förnybar resurs, 
ska skötas på ett sätt att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den 
biologiska mångfalden värnas och bibehålls.74 Skogsvårdslagen visar tydligt de krav 
som samhället ställer på den enskilda skogsägaren.75 Skogsvårdslagen innehåller bland 
annat bestämmelser om avverkning, markberedning, föryngring samt hänsyn som ska 
tas till naturvärden och fjällnära skog.  
 
Skogsstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen och med stöd av 
lagen meddelade föreskrifter.76 Myndigheten får meddela förelägganden och förbud 
som behövs för att lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska 
följas. Föreläggande och förbud kan förenas med vite.77 
 
Skogsstyrelsens beslut enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.78 
 
 
3.6.2 Lagrum med koppling till arbetet 
En skogsägare som vill avverka skog omfattande minst 0,5 ha produktiv skogsmark 
måste underrätta Skogsstyrelsen om detta.79 80 Skogsägaren ska även underrätta 
Skogsstyrelsen om vad hen avser att göra för att tillgodose naturvårdens intresse i 
samband med avverkning.81 En sådan anmälan är att anse som ett samråd enligt 12 kap. 
6 § MB. Verksamheter eller åtgärder som ska anmälas för samråd får påbörjas tidigast 
sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.82 
Då Skogsstyrelsen med stöd av 12 kap. 6 § 2 st MB meddelat föreskrifter om att 
anmälan för samråd ska göras i samband med avverkningar större än 0,5 ha, ska sex 
veckors-regeln tillämpas på avverkningsanmälan.83 Vid detta samråd får myndigheten, 
i förevarande fall Skogsstyrelsen, förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder för att 
skydda naturvärden. Skogsstyrelsen har också rätt att förbjuda verksamheten om 

                                                
74 1 § SVL 
75 Skogsstyrelsen 2020b  
76 33 § SVL 
77 35 § SVL 
78 40 § SVL 
79 14 § 1p SVL 
80 15 § Skogsvårdsförordningen 
81 14 § 3p SVL 
82 12 kap. 6 § 3 st MB 
83 1 § SKSFS 2013:3 
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åtgärderna inte är tillräckliga.84 Avverkning i ädellövskog och fjällnära skog är 
tillståndspliktig.85 86  
 
Med stöd av 30 § SVL får Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om den hänsyn som ska 
tas till naturvårdens intressen vid skötsel av skog.87 Dessa föreskrifter får dock inte vara 
så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.88 
 
Av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen, meddelade med 
stöd av 30 § SVL, framgår att det vid all skötsel av skog ska skador i och invid 
hänsynskrävande biotoper i skogen förhindras eller begränsas.89 I de allmänna råden 
exemplifieras vad som kan utgöra en hänsynskrävande biotop. Några exempel som lyfts 
fram är naturskogsrester, strand- och sumpskogar med naturskogskaraktär och kärr och 
småvatten.90   
 
En skyddszon är ett område som behövs för att förhindra eller begränsa skadlig 
inverkan på angränsande miljöer vid skötsel av skog.91 En sådan skyddszon med träd 
och buskar ska lämnas kvar vid skötsel av skog i sådan utsträckning som behövs av 
hänsyn till arter, vattenkvalitet, kulturmiljö, kulturlämningar och landskapsbild.92 Av 
de allmänna råden  framgår att en hänsynskrävande biotop utgör en sådan miljö som 
kan behöva en skyddszon.93 
 
Med stöd av 35 § SVL får Skogsstyrelsen meddela föreläggande och förbud för att 
säkerställa att den beslutade hänsynen efterlevs.94 Detta innebär att enligt 30 § SVL ska 
en skyddszon finnas invid en hänsynskrävande biotop och Skogsstyrelsen har med stöd 
av 35 § SVL rätt att vid vite förelägga fastighetsägaren om att en sådan skyddszon 
bildas. Enligt förarbeten till skogsvårdslagen ska Skogsstyrelsen i det enskilda fallet 
göra en bedömning av om ett föreläggande krävs för att lagen och föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen följs.95  
 
 

                                                
84 12 kap. 6 § 4 st MB 
85 15 § SVL 
86 27 § SVL 
87 30 § 1 st SVL 
88 30 § 3 st SVL 
89 7 kap. 17 § SKSFS 2011:7 
90 Allmänna råd till 7 kap. 17 § SKSFS 2011:7 
91 7 kap. 20 § SKSFS 2011:7  
92 7 kap. 21 § SKSFS 2011:7  
93 Allmänna råd till 7 kap. 21 § SKSFS 2011:7 
94 35 § SVL 
95 prop. 1978/79:110 s. 53 
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3.7 Tillsyn  

3.7.1 Tillsyn över skogsvårdslagen  
Det är Skogsstyrelsen som har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnad av 
skogsvårdslagen samt med stöd av den meddelade föreskrifter.96 Tillsynsmyndigheten, 
Skogsstyrelsen, får meddela de föreläggande och förbud som krävs för att 
skogsvårdslagen och föreskrifter meddelade med stöd av den efterlevs. Förelägganden 
och förbud får förenas med vite.97  
 
 
3.7.2 Tillsyn över miljöbalken 
Tillsyn enligt miljöbalken innebär att tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter 
anmälan ska kontrollera att miljöbalken följs. Även de förordningar, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken ska kontrolleras. Om de inte efterlevs ska 
tillsynsmyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att det ska bli rätt.98 
Tillsynsmyndigheten ska genom information hjälpa den enskilde att fullgöra sina 
skyldigheter i enlighet med balkens bestämmelser.99 Om en tillsynsmyndighet 
upptäcker att någon har brutit mot bestämmelser i balken, eller förordningar meddelade 
med stöd av den, ska tillsynsmyndigheten anmäla detta till polis eller åklagarmyndighet 
om det finns misstanke om brott.100   
 
Det är länsstyrelsen som i varje län ansvarar för områdesskydd, därav är länsstyrelsen 
tillsynsmyndighet över områdesskydd.101 Länsstyrelsen är dock inte tillsynsmyndighet 
för de områdesskydd som kommunen har beslutat om (där kommunen utgör 
tillsynsmyndighet) eller för biotopskyddsområden enligt 6 § FOM (där Skogsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet).102 Länsstyrelsen utövar även tillsyn över de verksamheter som 
på ett betydande sätt kan påverka ett Natura 2000-område.103 Skogsstyrelsen utövar 
dock tillsyn över de skogliga åtgärder som på ett betydande sätt kan komma att påverka 
ett Natura 2000-område.104  
 
 
3.8 Naturvårdsavtal  

Naturvårdsavtal är en frivillig skyddsform105 för naturvärden där ett civilrättsligt avtal 
upprättas mellan å ena sidan markägaren och å andra sidan staten (Skogsstyrelsen eller 
                                                
96 33 § SVL 
97 35 § SVL 
98 26 kap. 1 § MB 
99 Ibid.  
100 26 kap. 2 § MB 
101 2 kap. 8 § Miljötillsynsförordningen  
102 2 § FOM 
103 2 kap. 8 § 6p Miljötillsynsförordningen  
104  2 kap. 10 § 3p Miljötillsynsförordningen  
105 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2013 s.17 
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länsstyrelsen) eller en kommun. Skyddsformen omnämndes för första gången i 
förarbeten till 1993 års skogspolitiska beslut.106 Naturvårdsavtal kan användas av 
myndigheter för att tillsammans med markägaren arbeta för att skydda ett område med 
naturvärden.107 Vid naturvårdsavtal ersätts markägaren med ett belopp som baseras på 
markägarens avkastning om det inte hade funnits någon inskränkning i äganderätten. 
Till skillnad från andra skyddsformer gäller inte miljöbalkens ersättningsregler för 
naturvårdsavtal.108 För ett naturvårdsavtal som sträcker sig på 50 år utgår en ersättning 
som motsvarar 60 % av rotnettot.109  
 
Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal i jordabalkens mening110 vilket gör att avtalet 
kan skrivas in i fastighetsregistret och på så sätt bli gällande mot ny fastighetsägare.111 
Naturvårdsavtal kan som längst sträcka sig över en 50-årig tidsperiod.112  
 
Naturvårdsavtal som lokaliseras intill ett områdesskydd behöver inte nödvändigtvis 
innehålla en egen värdekärna utan kan fungera som skyddszon eller utvecklingsmark 
för det intilliggande områdesskyddet.113   
 

3.9 Frivilliga avsättningar i skogsbruksplan och certifiering av skog   

3.9.1 Fastighetsägarens frivilliga avsättningar  
Fastighetsägaren kan frivilligt avsätta vissa arealer skog för naturvårdsändamål. 
Avsättningarna brukar i skogsbruksplaner benämnas som NS (naturvård, skötsel) och 
NO (naturvård, orört).114 Naturvård innebär inte att skogsbruk inte alls kan bedrivas 
inom området, men det ska tas extra hänsyn till naturvärden.115 Detta är ett för 
fastighetsägaren helt frivilligt åtagande som inte genererar någon ersättning. De 
frivilliga avsättningarna har ett nära samband med certifiering av skog, se avsnitt 3.9.2.  
 
 
3.9.2 Certifiering av skogsbruk  
Skogsägare kan certifieras genom olika certifieringsstandarder. En skogscertifiering är 
ett frivilligt åtagande som kräver att skogsägaren förbinder sig att bedriva skogsbruket 
utifrån certifieringsstandardens krav. Krav ställs både på hänsyn till miljövärden och 
på arbetsvillkor för de som jobbar inom skogsbruket.116 I Sverige finns det två olika 

                                                
106 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2013 s.7 
107 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2013 s.10 
108 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2013 s. 20 
109 Skogsstyrelsen 2021 
110 7 kap. 3 § 2 st JB 
111 7 kap. 11 § JB 
112 7 kap. 5 § 2 st JB 
113 SOU 2020:73 s. 22, del I 
114 Skogsstyrelsen 2020c 
115 Sydved 2019 
116 Skogsstyrelsen 2020d 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 38 

certifieringssystem; FSC-standard och PEFC-standard. Dessa system skiljer sig en del, 
men båda systemen har likartade krav för skogsbruket. Skogsägare kan välja att vara 
dubbelcertifierade, vilket innebär att de är certifierade enligt båda systemen.117  
 
En förutsättning för att skogsfastigheten ska kunna certifieras är att det finns en grön 
skogsbruksplan. En grön skogsbruksplan ska avsätta minst 5% av den produktiva 
skogsmarken för naturvård.118 
 
Det finns fördelar med att certifiera sin skogsbruksfastighet. En certifiering kan ha en 
positiv inverkan på avsättningsmöjligheter för skogsprodukter.119 Många 
virkesinköpare såsom Södra och SCA erbjuder en högre premie för skog som är 
certifierad.120 121  
 
I många fall har större skogsägare en egen certifiering, men för mindre skogsägare är 
det vanligare att tillhöra en paraplycertifiering eller en gruppcertifiering. Detta kan 
göras genom skogsägarföreningar eller skogsbolag.122  
 
Idag är cirka 11 miljoner ha skog certifierad enligt PEFC-standarden, 12 miljoner ha 
skog är certifierad enligt FSC-standarden och 7,1 miljoner ha skog har en 
dubbelcertifiering. Totalt finns 22,5 miljoner ha skog i Sverige, vilket innebär att cirka 
70 % av all skog i Sverige är certifierad.123  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
117 Ibid. 
118 Sydved 2019 
119 Skogsstyrelsen 2020d 
120 SCA u.å. 
121 Södra u.å. 
122 Skogskunskap 2020 
123 Sveaskog u.å.a. 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 39 

 
 
4 Undersökning 
Detta kapitel redovisar de fall som är av intresse för arbetets analys. Först presenteras 
de fall som har uppstått på grund av ett beslut eller råd från Skogsstyrelsen. Därefter 
följer de fall som har uppstått genom att ett reservat har utökats. Den tredje gruppen 
av fall utgörs av frivilliga avsättningar. I undersökningen presenteras även rättsfall 
och intervjusvar.  
 
4.1 Beslut och råd  

4.1.1 Skyddszoner bildad med stöd av 30 § SVL  
I detta avsnitt presenteras verkliga fall där Skogsstyrelsen med stöd av 30 och 35 §§ 
SVL har bildat skyddszoner för en hänsynskrävande biotop. I dessa utvalda fall ligger 
det skyddade området i närheten eller i direkt anslutning till ett naturreservat. 
 
4.1.1.1 Ändlösberg 
 
Bakgrund  
År 2015 inkom en avverkningsanmälan med aktnummer A 16017-2015 i angränsning 
till Ändlösbergs naturreservat i Gagnefs kommun, se figur 4. Naturreservatet bildades 
år 1998 och sammanfaller med ett Natura 2000-område. Natura 2000-området 
betecknades som pSCI år 1996, men det var först år 2011 som området betecknades 
som SAC. Avverkningsanmälan som inkom 2015 omfattade ett område om 18,8 ha och 
avsåg föryngringsavverkning.  
 
Av reservatsföreskrifterna124 framgår att reservatets skyddsmotiv utgörs av värdefull 
skog av naturskogstyp. Det framgår även i Natura 2000-områdets bevarandeplan125 att 
områdets prioriterade bevarandevärde är den naturskogsartade skogen. Denna typ av 
skog är således ett naturvärde som både reservatet och Natura 2000-området avser att 
skydda. Det framgår inte av Natura 2000-områdets bevarandeplan att åtgärder i 
omkringliggande områden skulle kunna påverka området negativt. 
 
Vid det område som avverkningsanmälan avser, som gränsar till naturreservatet, finns 
det innanför reservatets gränser naturskogsartad skog (taiga).  
 
 
Skogsstyrelsens bedömning  
Skogsstyrelsen gjorde bedömningen att det inom området som avverkningsanmälan 
avsåg fanns flertalet hänsynskrävande biotoper, som behövde en skyddszon, varav den 

                                                
124 Gagnefs Kommun dnr: 230-4570-97 
125 Länsstyrelsen i Dalarna dnr: 511-11644-2016 
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ena gränsade mot reservatet/ Natura 2000. Den hänsynskrävande biotopen är 
naturskogsrest med gran. Skogsstyrelsen förbjöd fastighetsägaren med stöd av 35 § 
SVL att inom denna biotop avverka samt orsaka körskador. På sätt bildades en 
skyddszon.  
 
Den hänsyn som skulle tas bedömdes ej uppgå till en större skada än vad som ska tålas, 
d.v.s. pågående markanvändning inom berörd del försvåras ej.  
 

 
Figur 4: Området som berörs i detta arbete är området som är utpekat med siffran 1. 
Naturreservatets gräns är markerat med grönt i kartan. Kartan är hämtad från 
avverkningsanmälan med aktnummer A 16017-2015.  
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4.1.1.2 Tandflytta  
 
Bakgrund 
Tandflytta är ett naturreservat i Gagnef kommun som bildades år 2017.126 Reservatets 
syfte är att bevara områdets våtmarker, vattendrag samt äldre barrskogar. Strax öster 
om reservatet finns ett biotopskyddsområde som bildades år 2000. 
Biotopskyddsområdet avser skydda äldre naturskogsartade skogar.127  
 
År 2015 inkom två avverkningsanmälningar med ärendenummer A 8275-2015 och A 
5605-2015. Dessa områden ligger intill Tandflytta naturreservat som bildades först 
efter att avverkningsanmälningarna kommit in. En av anmälningarna avsåg ett område 
som var placerat mellan det då tilltänkta naturreservatet och ett existerande 
biotopskyddsområde som fastigheten redan belastades av.. Efter inkommen 
avverkningsanmälan inventerade Skogsstyrelsen området och bedömde att stora delar 
av området klassades som ett objekt med naturvärden, se figur  5 och 6. Naturvärdena 
utgörs av gransumpskog och barrskog.  
 
Av reservatsföreskrifterna framgår att det skulle kunna bli aktuellt att områden som 
idag inte omfattas av reservatet i framtiden skulle kunna ingå i reservatet på grund av 
dess naturvärden. Vid kontakt med Sarah Norling128, naturskyddshandläggare på 
Länsstyrelsen i Dalarna, framgår dock att det inte var aktuellt att inkludera området i 
reservatet.  
 
 
Skogsstyrelsens bedömning 
Skogsstyrelsen gjorde bedömningen att delar av avverkningsanmälan innehöll en 
hänsynskrävande biotop som ska skyddas enligt 30 § SVL  och Skogsstyrelsen förbjöd 
därför fastighetsägaren att avverka skog inom detta område med stöd av 35 § SVL. Det 
objekt med naturvärden som identifierats sammanfaller nästan helt med det område 
som ej får avverkas.   
 
Den hänsyn som skulle tas bedömdes ej uppgå till en större skada än vad som ska tålas, 
d.v.s. pågående markanvändning inom berörd del försvåras ej.  
 
 

                                                
126 Länsstyrelsen i Dalarna dnr: 511-14260-2016 
127 Skogsstyrelsen i Dalarna dnr: 2000:7 
128 Sarah Norling, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarna, mail den 17 februari 
2021 
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Figur 5: Det finns objekt med naturvärden (orange färg) mellan naturreservatets gräns 
(grön färg) och biotopskyddsområdet (lila färg) (Skogens pärlor). 
 
 

 
 
Figur 6: Figuren visar hur förbudsområdet förhåller sig till det sedan tidigare 
identifierade objektet med naturvärden. Kartan kommer från avverkningsanmälan med 
aktnummer A 8275-2015 och A 5605-2015.  
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4.1.2 Skyddszoner i anknytning till Natura 2000-områden  
I detta avsnitt presenteras skyddszoner som uppstår på grund av de råd Skogsstyrelsen 
lämnar för att en åtgärd inte ska bedömas tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a §  MB. De 
råd som Skogsstyrelsen lämnar benämns som “råd enligt miljöbalken” eller “natura-
råd”.  
 
4.1.2.1 Vapnö Mosse  
 
Bakgrund  
År 2016 mottog Skogsstyrelsen en avverkningsanmälan för en föryngringsavverkning 
om 7,2 ha med aktnummer A 25372-2016. Delar av avverkningen gränsade mot Natura 
2000-området Vapnö Mosse129, se figur 7. Natura 2000-området är idag skyddat med 
ett naturreservat med samma namn.130  
 
Arbetet med att bilda det aktuella Natura 2000-området startades innan reservatet 
bildades, men slutfördes efter att beslutet om reservatet vunnit laga kraft. Reservatet 
bildades år 2001, då hade området lämnats som förslag till regeringen att godkänna 
(pSCI). Området betecknades som SCI först år 2004 och som SCA år 2011. I 
reservatsbeslutet framgår det att området är anmält till regeringen för godkännande och 
att det är dessa naturvärden som reservatet ämnar skydda.  
 
I beskrivningarna till såväl naturreservatet som Natura 2000-området framgår att det 
bland annat är ädellövskog i form av bok- och ekskog som utgör höga naturvärden och 
som ska skyddas. Det är därmed samma naturvärden som skyddas i både 
naturreservatet och i Natura 2000-området.  
 
I bevarandeplanen till Natura 2000-området framgår vad som kan komma att påverka 
området negativt. Här framgår att avverkning, röjning, gallring och bortförsel av ved 
kan utgöra ett hot mot naturvärdena. Det framgår även att om dessa åtgärder vidtas i 
intilliggande områden kan det påverka Natura 2000-området negativt.  
 
Bevarandeplanen till Natura 2000-området beskriver att befintliga granplanteringar 
inom området ska avverkas samt att gran i lövbestånd ska röjas bort, detta för att bevara 
lövet. I skötselplanen till reservatet framgår att all gran i ek- och bokbeståndet ska röjas 
bort. För att främja naturvärdena ska gran därför helt och hållet tas bort från det 
skyddade området.  
 
Det område som har anmälts för avverkning till Skogsstyrelsen gränsar till näringsfattig 
ekskog, skogbevuxen myr samt bestånd som vid bildandet hade stora inslag av gran, 
men som enligt skötselplanen successivt ska omvandlas till ek- och bokskog.  
 

                                                
129 Länsstyrelsen i Halland dnr: 511-6499-16 
130 Länsstyrelsen i Halland dnr: 231-8690-01 
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Skogsstyrelsens bedömning  
Skogsstyrelsen gjorde bedömningen att om inte vissa åtgärder vidtogs i samband med 
avverkningen är verksamheten att anse som tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a § MB. 
De råd som är av intresse i detta fall är följande: 
 

● Allt förekommande löv samt tall som växer i zonen närmast Natura 2000-
området lämnas och ges förutsättningar att utvecklas väl i det framtida 
beståndet.  

● Där avverkning gränsar mot ädellöv i Natura 2000-området lämnas en 
skyddszon vid föryngringen som innebär att planterade barrträd inte påverkar 
ädellövet negativt.  

 
Skogsstyrelsen lät också meddela att om fastighetsägaren inte tänker ta denna hänsyn 
krävs tillstånd som söks hos länsstyrelsen. Vid ansökan om tillstånd krävs en MKB. 
 
Vid kontakt med Sindy Gullberg131, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland, 
framgår det att det inte var aktuellt att utvidga naturreservatet för den del som blev 
begränsad av Skogsstyrelsens råd.  
 

                                                
131 Sindy Gullberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland, mail den 11 februari 
2021 
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Figur 7: Figuren visar hur avverkningsanmälan (mörkröd färg) förhåller sig till 
naturreservatet. Det ljusröda området som är markerat med en vit pil utgör 
skyddszonen som beskrivs ovan. Kartan är hämtat från avverkningsanmälan med 
aktnummer A 25372-2016.  
 
 
4.1.2.2 Färnebofjärdens nationalpark   
 
Bakgrund 
Färnebofjärden är en nationalpark som bildades år 1998 och som är belägen i fyra olika 
län; Uppsalas län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt Västmanlands län.132 
Nationalparken sammanfaller med tre Natura 2000-område som betecknades som pSCI 
år 2000 och som SAC år 2011.133 År 2018 inkom en avverkningsanmälan för en 
fastighet som ligger intill ett av Natura 2000-områdena med aktnummer A 42431-2018. 
Avverkningen avsåg en föryngringsavverkning om 5,6 ha.  
 

                                                
132 Naturvårdsverket, allmänna råd 99:3 
133 Länsstyrelsen i Gävleborg dnr: 2217-2017 
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Natura 2000-områdets prioriterade bevarandevärden utgörs av lövrika naturskogar, 
vattenmiljöer samt svämpåverkade strandzoner. Nationalparken har samma 
skyddsmotiv som Natura 2000-området. 
 
 
Skogsstyrelsens bedömning 
Skogsstyrelsen gjorde bedömningen att den anmälda avverkningen skulle påverka 
angränsande Natura 2000-områden på ett sådant sätt att åtgärden blev tillståndspliktig. 
Skogsstyrelsen lät meddela att fastighetsägaren bland annat skulle spara en skyddszon 
om 15-20 meter mot Natura 2000/nationalpark för att bevara rådande ljus- och 
skuggförhållanden. Skyddszonen skapades även för att undvika stormfällen inne i 
nationalparken. Om dessa åtgärder inte vidtogs skulle den sökta avverkningen vara 
tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a § MB. En försiktig plockhuggning bedömdes kunna 
genomföras där enstaka större träd kunde tas ut. Det finns inga höga naturvärden 
utanför nationalparken som Skogsstyrelsen vill skydda, utan åtgärderna vidtas enbart 
för att skydda naturvärden innanför områdesskyddets gräns. 
 
4.1.2.3 Natura-råd intill vattendrag 
 
En stor och viktig del i Natura 2000-nätverket är vattendrag där arter som lever både i 
och invid dessa vattendrag skyddas. Följande natura-råd utgör exempel på råd som har 
lämnats för avverkningar som sker i gränsen till ett Natura 2000-område, där området 
till stora delar består av vatten. Den begränsning som lämnas är i regel en skyddszon 
mot vattendraget. Det är således inte skogen i sig som utgör höga naturvärden, utan 
syftet med denna skyddszon är ofta att minska utsläpp av partiklar i vattendraget samt 
förhindra att livsmiljöer som finns i nära anslutning till vattendragen förstörs.   
 
Avverkning intill Natura 2000-området Gönan, A 31714-2019 
En anmälan om föryngringsavverkning lämnades in för en fastighet som ligger i direkt 
anslutning till Natura 2000-området Gönan.134 Skogsstyrelsen meddelade att åtgärden 
inte är tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a §  MB om bland annat en skyddszon mot sjön 
lämnades. Skyddszonen behövs för att vattendraget inte ska påverkas negativt. 
Området är även skyddat med ett naturreservat.  
 
 
Avverkning intill Natura 2000-området Görälven-Västerdalälven, A 56391-2017 
Den aktuella fastigheten ligger intill Natura 2000-området Görälven-Västerdalälven.135 
Genom avverkningsområdet rinner en bäck som mynnar ut i Västerdalälven. 
Skogsstyrelsen gjorde bedömningen att en skyddszon om 10 meter på båda sidor av 
bäcken krävs för att avverkningen inte skall vara tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a § 
MB.  
 
 
                                                
134 Länsstyrelsen i Dalarna dnr: 511-2811-2012 
135 Länsstyrelsen i Dalarna, dnr: 511-11700-2016 
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Avverkning intill Natura 2000-området Görälven- Västerdalälven, A 58265-2018 
Den aktuella fastigheten ligger intill Natura 2000-området Görälven-Västerdalälven.136 
Området som avverkningen avser ligger i direkt anslutning till älven. Skogsstyrelsen 
bedömde att en 20 meter bred skyddszon mot älven krävs för att åtgärden inte ska 
bedömas vara tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a § MB. Skogsstyrelsen menade att om 
avverkning får ske fram till älvens kant finns risk för erosionsskador. De menar även 
att området har stora sociala värden då en vandringsled går genom området.  
 
Avverkning intill Natura 2000-området Råneälven, A 50622-2020  
Fastigheten som avverkningsanmälan berör ligger i nära anslutning Natura 2000-
området Råneälven.137 Natura 2000-området Råneälven omfattar hela älven och alla 
dess biflöden. I detta fall gränsar avverkningen till Bjurån som mynnar ut i Råneälven. 
I området finns även mindre vattensystem som ansluter till Bjurån. Skogsstyrelsen 
gjorde bedömningen att en minst 10 meter bred skyddszon ska finnas runt såväl Bjurån 
samt dess biflöden för att åtgärden inte ska bedömas vara tillståndspliktig enligt 7 kap. 
28a § MB.  
 
Avverkning intill Natura 2000-området Råneälven, A 19262- 2019 
Fastigheten som avverkningsanmälan berör ligger i nära anslutning Natura 2000-
området Råneälven.138 Natura 2000-området Råneälven omfattar hela älven och alla 
dess biflöden. I detta fall gränsar avverkningen till ett grundträsk, som även är en del 
av Natura 2000-området. Till grundträsket ska en minst 10 meter bred skyddszon 
lämnas för att åtgärden inte ska bedömas vara tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a § MB. 
  
Avverkning intill Natura 2000-området Råneälven, A 796-2020  
Fastigheten som avverkningsanmälan berör ligger i nära anslutning Natura 2000-
området Råneälven.139 Natura 2000-området Råneälven omfattar hela älven och alla 
dess biflöden. I förevarande fall finns det inom avverkningsområdet biflöden till 
Råneälven. Skogsstyrelsen gjorde bedömningen att om en skyddszon om minst 10 
meter lämnas till dessa biflöden är åtgärden inte att betrakta som tillståndspliktig enligt 
7 kap. 28a § MB.  
 
Avverkning intill Natura 2000-området Råneälven, A 14544-2019 
Fastigheten som avverkningsanmälan berör ligger i nära anslutning Natura 2000-
området Råneälven.140 Natura 2000-området Råneälven omfattar hela älven och alla 
dess biflöden. I förevarande fall finns det inom avverkningsområdet biflöden till 
Råneälven. Skogsstyrelsen gjorde bedömningen att om en skyddszon om minst 10 
meter lämnas till dessa biflöden är åtgärden inte att betrakta som tillståndspliktig enligt 
7 kap. 28a § MB. 

                                                
136 Länsstyrelsen i Dalarna, dnr: 511-11700-2016 
137 Länsstyrelsen i Norrbotten, dnr: 511-10087-04 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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4.1.2.4 Tillstånd enligt miljöbalken  
 
Under arbetets gång har ett antal avverkningsanmälningar granskats där området som 
anmälan avser i sin helhet ligger inom ett Natura 2000-område som inte har något annat 
områdesskydd (naturreservat, nationalpark). För dessa har Skogsstyrelsen låtit meddela 
att åtgärden till sin helhet kräver tillstånd, det finns därmed inget som fastighetsägaren 
kan göra för att åtgärden inte ska vara tillståndspliktig. Vid kontakt med Lena 
Bondestad141, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten, framgår att det är 
ganska ovanligt att tillstånd söks men att de under de senaste åren har fått in två 
ansökningar. I det ena fallet, som presenteras nedan, har Länsstyrelsen delvis meddelat 
tillstånd. I det andra fallet har Länsstyrelsen ännu inte fattat ett beslut i frågan. 
 
Fastigheten ligger inom Natura 2000-området Rånefjärden. Enligt tillståndet142 får 
fastighetsägaren avverka delar av det ansökta området då denna skog inte är en del av 
de värden som Natura 2000-området avser att bevara. Resterande del fick 
fastighetsägaren inte avverka. Fastighetsägaren har i förevarande fall överklagat det 
delvis nekade tillståndet till Mark- och Miljödomstolen, domstolen har ännu inte tagit 
upp ärendet. I tillståndsbeslutet finns ingen information för fastighetsägaren om hur 
ersättning kan sökas för det delvis nekade tillståndet.   
 
 
4.2 Utökade naturreservat  

I detta avsnitt presenteras ett antal fall där Skogsstyrelsen vid avverkningsanmälningar 
har upptäckt naturvärden intill ett naturreservat och där länsstyrelsen har valt att utvidga 
naturreservatet. 
 
4.2.1. Halsviksravinens naturreservat  
Halsviksravinen är ett naturreservat i Kramfors kommun som bildades år 1974. 
Reservatet har utökats i omgångar, senast år 2014, och är idag 78 ha stort.143 År 2009 
inkom en avverkningsanmälan, aktnummer A 27342-2009, till Skogsstyrelsen som 
avsåg ett område beläget intill reservatets gräns. Skogsstyrelsen uppmärksammade 
Länsstyrelsen i Västernorrland om områdets höga naturvärden varpå Länsstyrelsen tog 
kontakt med den berörda fastighetsägaren för diskussion om utvidgande av 
naturreservat. Skogsstyrelsen förbjöd fastighetsägaren att avverka skog med stöd av 12 
kap. 6 § 4 st MB. Hösten år 2009 gjordes en värdering av aktuell fastighet och 
förhandlingar inleddes. Under år 2012-2013 slöts avtal med samtliga berörda 
markägare.  
 
Fastighetsägaren intrångsersattes för den berörda delen och äganderätten kvarstår 
således för fastigheten i sin helhet.  
                                                
141 Lena Bondestad, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten, mail den 4 mars 
2021 
142 Länsstyrelsen i Norrbotten, dnr: 521-10743-2019 
143 Länsstyrelsen i Västernorrland, dnr: 511-6087-12 
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4.2.2 Målaskogsbergs naturreservat  
Naturreservatet Målaskogsberg i Ljungby kommun144 bildades ursprungligen år 1975 
och bestod då av 38,6 ha. Reservatet utökades sedan år 2003 samt år 2018, och är idag 
126,2 ha stort. Den utökning som fastställdes år 2018 föranleddes delvis av att en 
fastighetsägare lämnade in en anmälan om avverkning intill reservatet. Skogsstyrelsen 
gjorde bedömningen att området hade höga naturvärden. Förhandlingar inleddes med 
fastighetsägaren vilket resulterade i att staten intrångsersatte hela fastigheten.  
 
Fastigheten blev som sådan helt ersatt, men fastigheten bytte aldrig ägare. Äganderätten 
kvarstår, dock är den kraftigt begränsad med hänsyn till naturreservatets föreskrifter.  
 
 
4.2.3 Ruderskogens naturreservat  
Ruderskogen är ett naturreservat i Tibro kommun som bildades år 2000 och som till 
stor del består av sumpskog.145 En stor del av reservatet är beläget på en fastighet som 
ägs av Stiftelsen Skogssällskapet. År 2008 planerade Skogssällskapet att genomföra 
slutavverkningar i angränsande områden till reservatet. Stiftelsen kontaktade 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, eftersom slutavverkningarna 
skulle kunna påverka reservatets naturvärden. Detta resulterade i att Länsstyrelsen kom 
överens med Skogssällskapet att utöka reservatet. De områden som tillföll reservatet 
utgjordes av barrskog och skulle fungera som skyddszoner mot reservatets sumpskog. 
 
Beslutet innebar ett intrång i den berörda fastigheten, men äganderätten kvarstår. 
Fastighetsägaren och Länsstyrelsen träffade en överenskommelse angående 
intrångsersättning.  
 
 
4.2.4 Sällevadsåns dalgångs naturreservat 
Sällevadsåns dalgång är ett naturreservat i Vetlanda kommun som bildades år 1999.146 
Området som omfattas av reservatet tillhör även nätverket Natura 2000. I samband med 
en avverkningsanmälan år 2018 upptäcktes behovet av att eventuellt utöka reservatets 
gränser. Ett förslag till beslut om att utvidga reservatet togs fram år 2019 och innebar 
att reservatet skulle utökas med 5,2 ha. Att utöka reservatet ses som nödvändigt för att 
förstärka möjligheterna att långsiktigt bevara områdets biologiska mångfald. Den 
tilltänkta utökningen är ännu ej beslutad, men intrångsersättning är utbetald till 
markägaren.  
 
Då berörd fastighet kommer att inskränkas, har intrångsersättning betalats ut till 
markägare.  
 

                                                
144 Länsstyrelsen i Kronoberg, dnr: 511-42-2017 
145 Länsstyrelsen i Västra Götaland, dnr: 511-26170-2012 
146 Länsstyrelsen i Jönköping, dnr: 511-1811-2019 
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4.2.5 Tråkärrslätts naturreservat  
Tråkärrslätt är ett naturreservat i Göteborgs stad/Mölndals stad som bildades år 2016.147 
År 2019 utvidgades reservatet till att omfatta ytterligare 43 ha. Det aktuella 
markområdet omfattades sedan tidigare av ett annat angränsande reservat, 
Sandsjöbacka naturreservat. Föreskrifterna i Tråkärrslätt naturreservat är mer 
omfattande varför området bytte naturreservat för att få ett högre skydd.  
Arbetet föranleddes av att en fastighetsägare gjorde en avverkningsanmälan, där 
Skogsstyrelsen bedömde att åtgärden var tillståndspliktig på grund av att området låg 
inom Natura 2000. Tillstånd söktes hos Länsstyrelsen i Västra Götaland som gjorde 
bedömningen att naturvärdena var så höga att de borde skyddas. Länsstyrelsen ansåg 
att det var bättre att markområdet “bytte” reservat för att omfattas av de striktare 
föreskrifterna. Avtal om intrångsersättning har slutits.  
   
Fastighetsägaren blev intrångsersatt för den del av fastigheten som bytte reservat. 
Fastighetsägaren har kvar äganderätten, men den är starkt begränsad med hänsyn till 
reservatets föreskrifter.  
 
 
4.3 Frivilliga avsättningar  

I detta avsnitt presenteras ett antal olika fall där fastighetsägaren frivilligt har avsatt 
mark för naturvårdsändamål.  
 
4.3.1 Naturvårdsavtal 
I de kommande fallen presenteras naturvårdsavtal där aktuellt markområde i samtliga 
fall ligger dikt an mot ett skyddat område. De utvalda naturvårdsavtalen avser att 
skydda samma naturvärden som områdesskyddet. Samtliga naturvårdsavtal har slutits 
efter naturreservatens bildande.  
 
4.3.1.1 Intill Fjällbergets naturreservat 
 
Fjällbergets naturreservat bildades år 2014 i syfte att tillgodose möjligheter till 
friluftsliv samt skydda tallskog som för området är mycket gammal (ålder varierar 
mellan 100 till 300 år).148   
 
År 2017 tecknades ett naturvårdsavtal149 som avsåg en del av en fastighet som gränsade 
till Fjällbergets naturreservat, se figur 8. Naturvårdsavtalet tecknades för 50 år och 
fastighetsägaren ersattes med 221 000 kr. Syftet med naturvårdsavtalet är att skydda 
områdets naturskogsartade barrskog. 
 

                                                
147 Länsstyrelsen i Västra Götaland, dnr: 511-40179-2017 
148 Leksands kommun, dnr: 2014-33 
149 Skogsstyrelsen i Dalarna, SK 480-2016 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 51 

 
Figur 8: Naturvårdsavtalet är markerat med rosa, naturreservatet är markerat med 
blått (Naturvårdsverket via Skyddad natur 2021).  
 
4.3.1.2 Intill Huskvarnabergens naturreservat  
 
Huskvarnabergens naturreservat bildades år 1972, men ombildades år 1999. Därefter 
har det även utökats år 2002.150 Reservatet avser bland annat att skydda naturlövskog 
och ädellövskog.  
 
År 2004 slöts ett naturvårdsavtal mellan å ena sidan Skogsstyrelsen och å andra sidan 
fastighetsägaren.151 Området ligger precis intill Huskvarnabergs naturreservat, se figur 
9. Syftet med avtalet är att skydda den naturskogsartade lövskogen som finns på 
fastigheten. Naturvårdsavtalet tecknades för 50 år och fastighetsägaren ersattes med 65 
000 kr.  

                                                
150 Länsstyrelsen i Jönköping, dnr: 231-13320-1998 
151 Skogsstyrelsen Jönköping, SK 206-2005 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 52 

 
Figur 9: Naturvårdsavtalet är markerat med rosa, det angränsande naturreservatet är 
markerat med blått (Skyddad natur 2021).  
 
 
4.3.1.3 Intill Tandövalas naturreservat  
 
Tandövalas naturreservat bildades år 1983 och avser att skydda naturskogsartad 
skog.152 År 2006 slöts ett naturvårdsavtal mellan Skogsstyrelsen och en fastighetsägare 
för en fastighet belägen i direkt anslutning till Tandövalas naturreservat, se figur 10. 
Fastigheten består delvis av naturskogsartad barrskog. Syftet med avtalet är att 
förstärka Tandövalas naturreservat med naturskog.153 Naturvårdsavtalet tecknades för 
50 år och fastighetsägaren ersattes med 512 400 kr.  
 
 
 

                                                
152 Länsstyrelsen i Dalarna, dnr: 11.1211-1681-78 
153 Skogsstyrelsen Dalarna, SK 439-2006 
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Figur 10: Området intill Tandövala naturreservat som naturvårdsavtalet avser är 
markerat med rosa färg. Naturreservatet är markerat med grönt (Skyddad natur). 
 
 
 
4.3.2 Frivilliga avsättningar i skogsbruksplaner 
Inom ramen för arbetet har kontakt tagits med planläggare för skogsbruksplaner för att 
skapa en uppfattning om det är vanligt förekommande att frivilliga avsättningar i form 
av NS/ NO placeras i kant till skyddade områden. Svaren har varit av varierande 
karaktär varför en enhetlig bild inte riktigt har kunnat nås.  
 
Per-Ola Olsson154, planläggare på Sydved, menar att det är de högsta naturvärdena som 
styr vart NS/NO placeras i en skogsbruksplan. Det kan säkert förekomma att NS/NO 
hamnar i anslutning till de skyddade området, och närhet till områdesskydd är en faktor 
att ta med vid nyskapande av naturvärden.  
 
Även Johan Hägerdal155, planläggare på Vida, menar att det är de mest värdefulla 
naturvärdena som ska planläggas som NS/NO. Närheten till ett sedan tidigare skyddat 
område innebär inte per automatik att fastighetens NS/NO-område ska planläggas där. 
Bedömningen ska ske utifrån varje enskilt fall.  
 
Christer Hållberg156, planläggare på Holmen, anser att planläggare i många fall styr 
NS/NO mot befintliga skyddsområden. Han menar dock att det alltid är de högsta 
naturvärdena som ska skyddas med NS/NO. Ur ett långsiktigt perspektiv kan det vara 

                                                
154 Per-Ola Olsson, Planläggare på Sydved AB, mail den 17 februari 2021 
155 Johan Hägerdal, Planläggare på Vida AB, mail den 3 februari 2021 
156 Christer Hållberg, Planläggare på Holmen AB, mail den 3 februari 2021  
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bättre att placera NS/NO intill ett skyddat område, eftersom det då blir en del av ett 
större område vilket ökar förutsättningarna för att behålla och öka naturvärdena.  
 
 
4.3.3 Tivedens nationalpark 
Tivedens nationalpark är belägen i Laxå och Karlsborg kommun och omfattar totalt 
2030 ha.157 Under sommaren år 2016 beslutade Sveaskog att frivilligt avsätta 2000 ha 
runt omkring nationalparken för att bilda en buffertzon. Inom denna buffertzon ska 
större hänsyn till områdets naturvärden tas. Inom zonen ska ett hyggesfritt skogsbruk 
bedrivas och gallring samt plockhuggning ska vara tillåtet. Beslutet om att avsätta en 
buffertzon var ett resultat av att turister i nationalparken påpekade den tydliga gränsen 
mellan nationalparken och Sveaskogs hyggen.158 
 
Sveaskog har tagit fram en definition av hyggesfritt skogsbruk. För att skogsbruket ska 
anses vara hyggesfritt finns det krav gällande skogens täthet, luckor med kalmark och 
ungskogens medelhöjd. Utmaningen med hyggesfritt skogsbruk är att tillförsäkra att 
ljusinsläppet är tillräckligt stort för att inte hindra självföryngringen. Idag testas olika 
metoder för att bedriva hyggesfritt skogsbruk.159 
 
Sveaskogs frivilliga beslut upprörde många. Ordförande för LRF region Örebro 
menade att enskilda skogsägare skulle kunna drabbas om buffertzoner blir 
vedertaget.160 Beslutet fick även riksdagsledamöter, tillhörande Sverigedemokraterna, 
att skicka in en motion till riksdagen med avsikt att hindra Sveaskog från att skapa 
buffertzoner. I motionen 2017/18:914 lades vikt vid att beslutet skulle kunna drabba 
enskilda skogsägare i framtiden om buffertzoner skulle bli vanligt förekommande. 
 
Kontakt har tagits med Rune Andersson161, naturvårdare på Sveaskog, som förklarar 
att den så kallade buffertzonen inte är en avsättning i egentlig mening. Han menar att 
det är en överenskommelse mellan Sveaskog, Laxå kommun och 
naturturismföretagarna i området som sammanföll med Sveaskogs planer på att hitta 
ett försöksområde för hyggesfritt skogsbruk. Egentligen är det ingen buffertzon, utan 
det är en hyggesfri zon runt om Tivedens nationalpark enligt Andersson. 
 
 
 

                                                
157 Naturvårdsverket ISBN 978-91-620-8786-9 
158 Landskogsbruk 2016 
159 Sveaskog u.å.b. 
160 Landskogsbruk 2016 
161 Rune Andersson, Naturvårdare på Sveaskog, mail den 16 februari 2021 
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4.4 Sammanfattning av beslut 

4.4.1 Beslut fattade med stöd av 30 § SVL 
I tabell 1 nedan sammanfattas de fall där skyddszoner uppstått med stöd av 30 § SVL, 
så kallade hänsynsbeslut.  
 
Tabell 1: Sammanfattning av beslut fattade med stöd av 30 § SVL.  

Fall Naturreservat Skogsstyrelsens beslut Lagstöd Övrigt 

Ändlösberg 

Skyddar 
värdefull skog 
av 
naturskogstyp 

Skyddszon skapas för 
hb* som finns i gränsen 
till naturreservatet, hb 
utgörs av naturskogsrest 30 § SVL 

Den biotop som 
skyddas utanför 
reservatet är av 
samma typ som 
den som skyddas 
av reservatet 

Tandflytta 

Skyddar bl.a. 
äldre 
barrskogar 

Skyddszon skapas för 
hb*, som ligger utanför 
naturreservatets gräns 30 § SVL 

Skyddszonen 
ligger inklämd 
mellan 
naturreservatet 
och ett 
biotopskydds-
område 

*hb = hänsynskrävande biotop 
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4.4.2 Natura-råd  
I tabell 2 nedan sammanfattas de natura-råd som Skogsstyrelsen har lämnat till 
fastighetsägare för att åtgärden inte ska kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB.  
 
Tabell 2: Sammanfattning av natura-råd.  

Fall 
Natura 
2000 Råd Lagstöd Övrigt 

Vapnö Mosse 
Skyddar 
ädellövskog 

Skyddszon, där 
ädellövskog sparas, 
skapas mot 
N2000* 

7:28a 
MB 

Framgår i N2000* 
bevarandeplan att 
avverkning i 
intilliggande områden 
kan påverka 
naturvärdena negativt. 
Naturreservat har 
samma skyddsmotiv 
som N2000 

Färnebofjärden 

Skyddar 
bl.a. lövrika 
naturskogar 

En 15-20 m bred 
skyddszon skapas 
mot N2000* för att 
bevara ljus- och 
skuggförhållanden, 
samt undvika 
stormfällen 

7:28a 
MB 

Det finns inga höga 
naturvärden utanför 
nationalparken som 
Skogsstyrelsen vill 
skydda, utan åtgärderna 
vidtas för att skydda 
naturvärden innanför 
områdesskyddets gräns. 
Nationalparken har 
samma skyddsmotiv 
som N2000 

Intill vattendrag 
(6 st.)  

En skyddszon ska 
lämnas mot 
N2000*-området, 
som utgörs av ett 
vattendrag 

7:28a 
MB 

Områdena som 
avverkningsanmälningar
na gäller gränsar till 
N2000*-områden, som 
till störst del består av 
vatten. Skyddszonen i 
sig innehåller inte några 
höga naturvärden 

*N2000 = Natura 2000-område   
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4.4.3 Utökade naturreservat  
I tabell 3 nedan sammanfattas de fall där höga naturvärden upptäcktes i samband med 
en avverkningsanmälan och där det närliggande naturreservatet utvidgades för att 
skydda dessa naturvärden.  
 
Tabell 3: Sammanfattning av utökade naturreservat.  

Fall Beslut Lagstöd Övrigt 

Halsviksravinen 

Utöka naturreservatet 
med området som 
avverkningen avsåg, 
eftersom området hade 
höga naturvärden 7:4 MB - 

Målaskogsberg 

Utöka naturreservatet 
med området som 
avverkningen avsåg, 
eftersom området hade 
höga naturvärden 7:4 MB - 

Ruderskogen 

Utöka naturreservatet 
med ett område i syfte 
att skapa en skyddszon 
till det befintliga 
naturreservatet 7:4 MB 

Stiftelsen Skogssällskapet 
kontaktade själva 
Länsstyrelsen, eftersom 
planerad avverkning skulle 
kunna påverka naturreservatets 
naturvärden negativt 

Sällevadsån 

Utöka naturreservatet 
med området som 
avverkningen avsåg i 
syfte att långsiktigt 
bevara naturreservatets 
biologiska mångfald 7:4 MB 

Den tilltänkta utökningen är ej 
beslutad ännu, men ersättning 
är utbetald 

Tråkärrslätt 

Utöka naturreservatet 
med området som 
avverkningen avsåg, 
eftersom områdets 
naturvärden var så höga 
att de borde skyddas 7:4 MB 

Området omfattades sedan 
tidigare av ett annat 
naturreservat. Länsstyrelsen 
ansåg att området borde 
omfattas av Tråkärrslätts 
reservatsföreskrifter, då de har 
ett starkare skydd 

 

 
 
 

 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 58 

4.4.4 Naturvårdsavtal  
I tabell 4 nedan sammanfattas de naturvårdsavtal som ligger i direkt anslutning till ett 
naturreservat och där både naturvårdsavtal och naturreservat skyddar samma typ av 
naturvärden.  
 
Tabell 4: Sammanfattning av naturvårdsavtal.  

Fall Naturreservat Naturvårdsavtal Lagstöd Övrigt 

Fjällberget 

Skyddar bl.a. 
mycket gammal 
tallskog 

Skyddar områdets 
naturskogsartade 
barrskog 7:3 2 st. JB 

Båda skyddsformerna 
avser att skydda 
liknande naturvärden 

Huskvarna-
bergen 

Skyddar bl.a. 
ädellövskog och 
naturlövskog 

Skyddar områdets 
naturskogsartade 
lövskog 7:3 2 st. JB 

Båda skyddsformerna 
avser att skydda 
liknande naturvärden 

Tandövala 

Skyddar 
naturskogsartad 
skog 

Syftet med 
naturvårdsavtalet 
är att förstärka 
Tandövalas 
naturreservat med 
naturskog 7:3 2 st. JB 

Naturvårdsavtalet har 
en tydlig koppling till 
naturreservatet 

 

 
4.5 Rättsfall 

4.5.1 Kammarrätten mål nr. 49-18 Skrockeberg naturreservat  

 
Bakgrund 
I ett rättsfall avgjort i Kammarrätten i Göteborg med målnummer 49-18 belyses frågan 
kring skyddszoner som uppstår på grund av naturvärden, där naturvärdet är lokaliserat 
i ett skyddat område (Natura 2000-område och naturreservat), se figur 11. En 
fastighetsägare hade gjort en avverkningsanmälan, med aktnummer A 62012-2015, 
som delvis avsåg ett område som gränsar till Skrockebergs naturreservat. 
Skogsstyrelsen fann då att det inom naturreservatet fanns en så kallad hänsynskrävande 
biotop som behövde ytterligare skydd för att inte påverkas negativt. Därmed förela 
Skogsstyrelsen fastighetsägaren att lämna en fem meter bred skyddszon längs 
reservatets gräns, d.v.s. avverkning förbjöds inom detta område. Fastighetsägaren 
bestred detta och hävdade bland annat i sina skäl att denna skyddszon borde ha tagits 
med vid bildandet av reservatet.  
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Figur 11: En schematisk figur över situationen i rättsfallet i Kammarrätten i Göteborg 
med målnummer 49-18. 
 
 
Domskäl   
Domstolen börjar med att utreda på vilka grunder Skogsstyrelsen har rätt att förelägga 
en fastighetsägare att inte avverka för att värna om naturmiljön. Med stöd av 30 § SVL 
får Skogsstyrelsen utfärda föreskrifter om den hänsyn som ska tas till natur- och 
kulturvärden vid skötsel av skog. I SKSFS 2011:7 framgår av 7 kap. 1 § att hänsyn ska 
tas till natur- och kulturmiljövärdens intressen vid all skötsel av skog. I de allmänna 
råden till denna paragraf framgår att avverkning ska anses som skötsel. Av 7 kap. 17 § 
framgår att vid all skötsel av skog ska skador i och invid hänsynskrävande biotoper 
förhindras eller begränsas. I 7 kap. 20 § SKSFS 2011:7 definieras begreppet skyddszon 
och dess syfte. I allmänna råd till nästföljande paragraf (7 kap. 21 § SKSFS 2011:7) 
exemplifieras de miljöer som kan kräva en skyddszon där bland annat hänsynskrävande 
biotop är uppräknat.  
 
Domstolen menar att den naturtyp som Skogsstyrelsen avser skydda med en skyddszon 
utgör en hänsynskrävande biotop. Skogsstyrelsen har därmed, med stöd av 35 § SVL,  
rätt att förelägga markägaren att skapa en skyddszon genom att avverkning inom det 
aktuella området ej utförs. Domstolen kommer fram till att den biotop som avsågs 
skyddas med en skyddszon var av naturtypen taiga. Av bevarandeplanen till Natura 
2000-området framgår att naturtypen taiga är ett prioriterat bevarandevärde.  
 
Vidare klargör domstolen att pågående markanvändning ej avsevärt försvåras. Av 30 § 
3 st SVL framgår att de föreskrifter som Skogsstyrelsen får utfärda ej får vara så 
ingripande i äganderätten att markanvändningen avsevärt försvåras inom berörd del. I 
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detta fall anses markanvändningen inte avsevärt försvåras inom berörd del, och 
Skogsstyrelsen har därmed rätt att utfärda föreläggandet.  
 
Förvaltningsdomstolen i Göteborg, d.v.s. underrätten, har gjort samma bedömning som 
Kammarrätten.  
 
 
4.6 Intervjuer 

I följande avsnitt presenteras svar från intervjuer med representanter från LRF, 
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Syftet med intervjuerna är att ge en mer levande och 
verklighetsförankrad bild av hur arbetet med skyddad natur och skog ser ut. Under 
arbetets gång har författarna fått insikten att det vardagliga arbetet skiljer sig en del från 
den svartvita bild som beslut och tillstånd ger ett sken av. Samtliga svar är markerade 
med citattecken. Både frågor och svar har förmedlats mailledes. 
 
4.6.1 Intervju med Länsstyrelsen i Hallands och Kronobergs län  
Helene Pettersson, naturskyddshandläggare vid Länsstyrelsen Kronoberg. Intervjuad 
2021-03-15. 
Sindy Gullberg, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Halland. Intervjuad 2021-03-
25.  
 
Hur tänker ni vid en utökning av ett reservat, måste det vara stora arealer för att 
det ska vara av intresse eller kan det vara okej om det rör sig om mindre 
områden? 
 
Helene Pettersson: “Det är mer intressant med större utökningar, men vi kan initiera 
även mindre utökningar – särskilt om det skyddade området från början är litet. Och 
det beror mycket på hur stora värden det finns i det nya området – de kan ju vara stora 
även om det är litet. Så, det beror på…”  

Sindy Gullberg: “Vi kan utöka med både större och mindre arealer. [...].” 

 
 
Kan naturvårdsavtal användas som alternativ skyddsform i fall där ett befintligt 
reservat hade kunnat utökats?  
 
Helene Pettersson: “Inte ofta - men det kan hända under vissa omständigheter [...].”  
 
Sindy Gullberg: “Ja man kan tänka sig ett NVA* istället för reservat, men jag känner 
inte till något område där vi utökat ett befintligt reservat med NVA. Skogsstyrelsen 
bildar oftare NVA.”  
*NVA = naturvårdsavtal 
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Hur vanligt är det att fastighetsägare söker tillstånd enligt 7:28a MB och då inte 
bara för att få avverka skog? 
 
Helene Pettersson: “[...] I vårt län är det nog bara några ärende per år.”  
 
Sindy Gullberg: “Inte vanligt, det vanliga är att de i stället anpassar sina åtgärder så att 
det inte finns risk för betydande påverkan på miljön.”  
 
 
Hur tänker Länsstyrelse med skyddszoner när naturreservat ska bildas?  
 
Helene Pettersson: “När vi gör reservat kan vi ta med skyddszon. Men det bästa är ju 
att göra reservatet robust och stort så det klarar sig utan extra skyddszon. Framför allt 
jobbar vi med att ta med utvecklingsområden – just för att det ska bli större – och dessa 
fungerar ofta även som skyddszon. Viktigt är dock att förstå att vi har mycket att ta 
hänsyn till när vi bildar ett reservat vilket påverkar hur figuren ser ut just i det beslutet. 
Vi kan oftast inte rita det perfekta reservatet och strunta i alla andra omständigheter. Vi 
kanske bara har hunnit förhandla med en markägare. Ofta tar vi delbeslut för bara en 
fastighet (detta har med investerade pengar i markåtkomst att göra – ett beslut måste 
till för att trygga att skyddet verkligen gäller om pengarna redan är utbetalade). Det kan 
följas av flera utökningar. Detta blir allt vanligare. “  
 
Sindy Gullberg: “I de områden vi anser att det behövs och har möjlighet så försöker vi 
ta med skyddszoner. Viktigt vid vattendrag och sjöar men också för att minska 
kanteffekter kring värdekärnor. Även bestånd eller trädgrupper intill värdekärnor i 
odlingslandskapet som är särskilt utsatta för bekämpningsmedel från omgivande 
jordbruk samt sumpskog av betydelse för kärnområdens naturvärden och hydrologi kan 
innefattas av en skyddszon.”  
 
 
Om ett Natura 2000-område och ett naturreservat helt sammanfaller, har då en 
skyddszon tagits med?  
 
Helene Pettersson: “Det som är bra med Natura är ju att det i prövning av nya 
verksamheter som kan påverka värdena – ska utredas hur det kan påverka Natura-
området och att det kan bli begränsningar utifrån detta. Det gör på ett vis att man inte 
måste ha med en skyddszon – om man generaliserar. Exempel: om vi har en artrik äng 
som är Natura måste vi inte ha med intilliggande åkrar i ett skydd (vilket ju kan kännas 
lite overkill i ett reservat).”  
 
Sindy Gullberg: “Nej, inte om gränserna sammanfaller helt. I Natura 2000-områden 
har man inte räknat in någon skyddszon.”  
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4.6.2 Intervju med Skogsstyrelsen i Södra Norrbottens och Dalarnas 
distrikt 
Carina Olofsson Boström, Senior advisor i Södra Norrbottens distrikt. Intervjuad 2021-
03-24.  
Magnus Hedspång, gruppchef i Dalarnas distrikt. Intervjuad 2021-03-26. 
 
 
Hur hanterar Skogsstyrelsen höga naturvärden intill redan skyddade områden?  
 
Carina Olofsson Boström: “Det här blir sällan aktuellt intill våra skyddade områden 
biotopskydd och naturvårdsavtal. Däremot förekommer det intill naturreservat. I första 
hand försöker vi uppmärksamma länsstyrelsen att ta med våra kända och registrerade 
höga naturvärden. “ 
 
Magnus Hedspång: “Vi hanterar dom utifrån gällande lagstiftning.”  
 
 
Hur ofta blir det ett beslut och hur mycket löser sig genom att fastighetsägaren 
accepterar det som ni informellt ber om (d.v.s. utan beslut)?  
 
Carina Olofsson Boström: “Om avverkningsanmälan blir aktuell för utredning enligt 
den digitala urvalsanalysen och vi bedömer att det finns höga naturvärden så kan vi ta 
ett beslut om förbud enligt paragraf 30 i Skogsvårdslagen och förbjuda avverkning upp 
till intrångsbegränsningen. Om vi bedömer att området har så höga naturvärden och 
faller inom vår strategi för områdesskydd så kan det bli ett formellt skydd. 
Avverkningsanmälan kan gå vidare utan något beslut från Skogsstyrelsen. Jag bedömer 
att det är omöjligt att bedöma hur stor andel det blir av varje handläggningsscenario.” 
 
Magnus Hedspång: “Det kan jag inte svara på, det har vi ingen uppföljning på. Sedan 
ber vi inte någon informellt att spara naturvärden.”  
 

Är det vanligt med naturvårdsavtal intill skyddade områden?  

Carina Olofsson Boström: “Nej.” 
 
Magnus Hedspång: “[...] Nej det är inte vanligt att naturvårdsavtal inrättas kring ett 
annat beslutat skydd, kan förekomma men på rak arm vet jag inte om något. 
Länsstyrelsen har dock ibland inrättat kortsiktiga naturvårdsavtal i väntan på att kunna 
bilda naturreservat.” 
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På vems initiativ upprättas naturvårdsavtal, vad är vanligast? 
 
Carina Olofsson Boström: “Markägarinitiativ.” 

Magnus Hedspång: ” Naturvårdsavtal kan inte upprättas mot markägarens vilja så det 
kan tolkas att det är på markägarens initiativ, men oftast är det ett samspel mellan 
myndigheten och skogsägaren i fråga.” 

Kan naturvårdsavtal användas som alternativ skyddsform i fall där ett befintligt 
reservat hade kunnat utökats? 

Carina Olofsson Boström: “Ingen lösning som jag känner till att vi använt i Norrbotten, 
eller ser som en användbar lösning.” 
 
 
4.6.3 Intervju med Gunnar Lindén, LRF 
Intervju med Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF. Intervjuad 2021-03-15.  
 
 
Finns det någon problematik med dagens lagstiftning för naturreservat/ Natura 
2000-områden?  
 
“Ett problem [...] med Natura 2000 är att det innebär att skogsägaren inte står 
ekonomiskt skadeslös om man inte också gjort det till reservat. Även om det finns en 
ersättningsrätt vid nekat tillstånd krävs det att man upprättat en MKB vilket kan vara 
kostsamt.” 
 
“Framförallt tycker jag att det är en rättssäkerhetsfråga, då det finns en risk att 
myndigheterna utvidgar den hänsyn som kan krävas genom skogsvårdslagen med hot 
om byråkrati. Om hänsynskravet innebär att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras kan man i teorin få avverka eller åtminstone få ersättning. Det kräver dock att 
man ansöker om Natura 2000-tillstånd och upprättar en miljökonsekvensbeskrivning. 
Det kostar ofta mer än de extra intäkterna man hade fått av att lämna en mindre 
kantzon.” 
 
 
Om det finns ett problem, hur hade en bättre lösning varit? Ändrad lagstiftning?  
 
“Om risken är uppenbar att pågående markanvändning inte tillåts genom Natura 2000 
är det bättre att man samtidigt gör reservat av hela området som omfattas av 
restriktioner så att markägaren vet vad som gäller. Man bör även ta bort kravet på MKB 
för åtgärder utan betydande miljöpåverkan (enligt 6 kap miljöbalken) eller för åtgärder 
inom pågående markanvändning där utredningsansvaret bör ligga på staten. 
 
Min personliga syn vid Natura 2000-bäckarna är att staten borde bedöma vad som är 
förenligt med Natura 2000-bestämmelserna (vad man skulle fått tillstånd till vid en 
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prövning) och begränsa intrånget till detta. Om man bedömer att det krävs intrång 
utöver intrångsbegränsningen (kvalifikationsgränsen) för att inte på ett betydande sätt 
skada Natura 2000-områdets värden vet markägaren att hen i så fall har rätt till 
ersättning.”  
 
 
Hur ser fastighetsägare på en skyddszon intill områdesskydd?  
 
“ Min bedömning är [...] att man tror att reservatets gräns även är den gräns innanför 
vilken man inte får bruka. Man förstår knappast att en buffertzon kan behövas (risken 
är ju att det inte hjälper att utvidga reservatet, förr eller senare kommer även 
buffertzonen ha naturvärden och då kommer man kanske vilja ha en buffertzon utanför 
den). Men särskilt om reservatet också innefattar ett Natura 2000-område borde 
reservatet vara större än Natura 2000-området om indirekta störningar utanför hindrar 
skogsägaren från att avverka.” 
 
 
Hur ser du på att länsstyrelsen sällan tar med skyddszoner vid bildande av 
reservat för att skydda Natura 2000-område, eftersom länsstyrelsen i efterhand 
kan begränsa markanvändningen med stöd av 7:28a MB? 
 
“Det är ett mycket märkligt synsätt eftersom man då säger att det inte är tillåtet att 
avverka utan tillstånd.  
  
Först är risken uppenbar att man inte skulle få tillstånd om man bedömer att tillstånd 
krävs. Det betyder att det är en betydande byråkrati där skogsägaren måste upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning, och om man får ett avslag – stämma staten i domstol för 
att få ersättning. Bedömer man att avverkning i ett sådant område inte kan tillåtas är 
det därför antingen ett försåtligt sätt att skydda området utan att ersätta skogsägaren i 
förhoppning att hen inte ska orka med byråkratin – eller ett slöseri med samhällets och 
markägarens resurser (MKB-kostnader, domstolskostnader). 
  
Anser man att tillstånd kan ges, men att man vill kunna styra utformningen hade man 
lika väl kunna göra det i ett reservatsbeslut. Det är vanligt med reservatsföreskrifter där 
det är förbjudet att göra vissa saker (t.ex. avverka) utan tillstånd. Det innebär att 
utgångspunkten är att tillstånd ska meddelas men ofta med villkor. Även när tillstånd 
krävs enligt 7 kap. 28a § MB står skogsägaren inte ekonomiskt skadeslös. Ett sådant 
tillstånd kräver en MKB vilket gör att man sannolikt tvingas leja in en konsult för att 
göra jobbet.” 
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Vad skulle Sveaskogs avsättningar (buffertzoner) som gjordes runt Tivedens 
nationalpark kunna få för effekt på andra områden intill andra naturreservat/ 
nationalparker?  
 
“Har inte sett så mycket om detta. Som jag förstår det [..] handlar det mest om hänsyn 
till friluftsvärden. Ser inte att det påverkar andra skogsägare direkt. Men däremot finns 
nog ett socialt tryck att bevara skog i liknande områden. På samma sätt ser vi vad gäller 
reservat där skogsbruk inte förbjudits och där markägaren inte ersatts- att det blir ett 
socialt tryck att inte avverka i sådana reservat.” 
  
 
4.6.4 Intervju med Staffan Nilsson, Holmen Skog AB 
Intervju med Staffan Nilsson, skogsskötselansvarig på Holmen Skog AB, intervjuad 
2021-04-28 

 
Har du upplevt att Skogsstyrelsen har bildat en skyddszon till ett områdesskydd 
i ert bestånd? 
 
“Vi har inte stridit för frågan men frågan är känslig och jag kan konstatera att mina 
kollegor har uppfattat myndigheternas önskemål på olika sätt vid planering av 
skogsområden mot skyddade marker. Det har förekommit att myndigheternas 
tjänstemän både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har påtalat – ringt direkt till 
traktplanerare i fält och påtalat att vi ska göra ”skyddszoner” mot reservat – och så har 
då gjorts. Vi har inte stridit för att få avverka utan områden har avsatts. 
 
Ett sådant fall var en avverkning om 20 ha intill ett naturreservat där vi ansåg att delar 
av området som avverkningen avsåg var rätt trivialt. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen 
var av en annan åsikt och därför är områdena idag hanterade med olika hänsyn.” 
 
 
Är det vanligt att detta sker? 
 
“Ja, det är vanligt. I många fall handlar det om att lämna en skyddszon mot ett 
naturreservat. I våra bestånd inom 50 meter från reservatsgräns är 15% avsatta för 
naturvårdsändamål. Delar av detta har vi avsatt själva utan att Skogsstyrelsen ber om 
det, medan en del avsätts efter att Skogsstyrelsen påtalat att hänsyn borde tas.”  
 
 
Tror du att det är vanligare att detta sker mot större skogsägare?  
 
“Ja, det tror jag. Många gånger är det också lättare för länsstyrelse/ Skogsstyrelse att 
prata med en större fastighetsägare om dessa frågor eftersom att man har kunskapen”.  
 
 
 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 66 

Varför väljer Holmen att ta denna extra hänsyn?  
 
“För Holmen är det viktigt att ha en god relation med myndigheterna och vi väljer 
därför att ta denna extra hänsyn. Sen kan det nog många gånger handla om en okunskap 
hos både fastighetsägare och myndighet”.  
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5 Analys  
I detta kapitel tillämpas teori och de fall som presenterats i undersökningen för att 
besvara och diskutera arbetets frågeställningar. Analysen är indelad i fyra olika 
delkapitel som motsvarar arbetets frågeställningar.  
_______________________________________________________________ 

5.1 Vad är syftet med en skyddszon? 

Oavsett om en skyddszon finns tilltagen inom eller utom områdesskyddets gränser, är 
dess syfte det samma. En skyddszon syftar till att skydda ett områdes naturvärden från 
bland annat förändringar i hydrologi och i det lokala klimatet. En skyddszon är ett 
område som behövs för att förhindra eller begränsa skadlig inverkan på angränsande 
miljöer. En skyddszon är således ett område som inte nödvändigtvis innehåller några 
egna höga naturvärden, utan ett område som finns till som en skyddande zon runt om 
det naturvärde som är i behov av skydd.  
 
Av de fall som presenteras i detta arbete har samtliga områden som har tillskapats och 
som benämns som “skyddszon” haft syftet att skydda naturvärden. Studien visar att 
skyddszoner kan uppstå på många olika sätt med stöd av olika lagstiftningar. Studien 
visar också att en skyddszon kan uppstå även om det inte var det tilltänkta syftet, men 
effekten blir som en skyddszon. 
 
 
5.2 Vad är den rättsliga grunden för en skyddszon?  

Begreppet skyddszon definieras varken i miljöbalken eller i skogsvårdslagen, det 
förekommer dock i föreskrifter till skogsvårdslagen. Med stöd av skogsvårdslagen kan 
Skogsstyrelsen besluta om en skyddszon för en hänsynskrävande biotop. På så sätt 
behöver inte en hänsynskrävande biotop vara formellt skyddad sedan tidigare genom 
t.ex. naturreservat för att kunna skyddas med stöd av skogsvårdslagen. Skyddet är fullt 
möjligt att applicera överallt, så länge det avser en hänsynskrävande biotop. Detta är 
ett exempel på en skyddszon som kan uppstå utanför formellt skyddade områden, där 
den aktuella skyddszonen aldrig syftar till att skydda ett naturreservat eller nationalpark 
som sådan. Det är för höga naturvärden en skyddszon kan tillskapas, inte för 
områdesskyddet. Ett verkligt exempel på detta är rättsfallet från Kammarrätten i 
Göteborg (målnummer 49-18) om Skrockebergs naturreservat. I detta fall fick 
fastighetsägaren inte avverka närmast reservatets gräns och det skapades en skyddszon 
med stöd av 30 och 35 §§ SVL. Skyddszonen avsåg skydda en hänsynskrävande biotop 
som råkade vara belägen inom reservatets gräns. Skyddszonen som Skogsstyrelsen 
beslutade om avsåg inte att skydda naturreservatet, utan att skydda en hänsynskrävande 
biotop som låg inom naturreservatet.  
 
Vidare är begreppet skyddszon beskrivet i en handbok för inrättande av naturreservat. 
Till skillnad från den skyddszon som avses i föreskrifterna till skogsvårdslagen, syftar 
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denna typ av skyddszon på ett område som inkluderas i ett naturreservat. Vid bildande 
av naturreservat och nationalparker får en skyddszon tas med innanför 
områdesskyddets gränser. På så sätt är det fullt möjligt att vid bildande eller vid 
utvidgning av ett befintligt reservat ta med en inkluderande skyddszon som skyddas 
och omfattas av reservatets föreskrifter.  
 
Det finns inget lagstöd för att bilda en skyddszon utanför ett områdesskydd där syftet 
med skyddszonen är att skydda själva områdesskyddet som sådant. Det är möjligt att 
bilda en skyddszon för höga naturvärden genom t.ex. reservatsbildning, men det är inte 
möjligt att bilda en skyddszon vars syfte är att skydda naturreservatet. 
 
 
5.3 På vilka sätt uppstår en skyddszon till naturvärden som redan 
har någon form av skydd?  

5.3.1 Skyddszoner som kan uppstå genom beslut och råd  
5.3.1.1 Beslut fattade med stöd av 30 § SVL 
 
I både fallet vid Tandflytta naturreservat och Ändlösbergs naturreservat har 
Skogsstyrelsen valt att bilda en skyddszon för en hänsynskrävande biotop. I de båda 
fallen finns den hänsynskrävande biotopen i direkt anslutning till naturreservaten. I 
fallet vid Ändlösberg är den biotop som skyddas genom skyddszonen samma typ av 
naturvärde som naturreservatet skyddar (naturskogsartad skog, barr). Detta styrks även 
av att den del av reservatet som gränsar mot avverkningsanmälan utgörs av naturtypen 
taiga (barrskog).  
Skyddszonen skapas således inte för naturvärden som finns innanför reservatet, men 
naturtypen som skyddas utanför reservatet är av samma typ som den som finns 
innanför. På så sätt uppstår även en skyddszon för naturreservatet. Med andra ord 
uppstår ingen formell skyddszonen för att skydda reservatets naturvärden, men det får 
den effekten.  
 
I fallet vid Tandflytta är det inte lika uppenbart att det är samma naturvärden som 
skyddas i den av Skogsstyrelsen beslutade skyddszonen och det som skyddas av 
naturreservatet. Dock blir effekten av skyddszonen, likt den i Ändlösberg, att den även 
skyddar reservatet eftersom att skogen närmast reservatet inte får avverkas. Återigen, 
det formella skyddet avser att skydda en hänsynskrävande biotop utanför reservatet, 
men effekten blir att även det närliggande naturreservatet skyddas.  
 
Som tidigare nämnts är rättsfallet från Kammarrätten i Göteborg avseende 
Skrockebergs naturreservat också ett beslut som har fattats med stöd av 30 § SVL. Här 
låg den hänsynskrävande biotopen innanför reservatets gräns, men skyddszonen 
sträckte sig utanför reservatets gräns. I detta fall blir det mycket tydligt att skyddszonen 
även utgör en skyddszon till naturreservatet. Detta verkar dock vara mycket ovanligt, 
då vi inte har funnit något annat sådant fall i vår undersökning.  
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Gemensamt för de tre olika fallen är att den skada som uppstod i och med 
begränsningen var mindre än att pågående markanvändning avsevärt försvårades, helt 
i enlighet med den begränsning som finns i 30 § SVL.  
 
5.3.1.2 Råd enligt miljöbalken 
 
Studien visar på att skyddszoner kan uppstå i samband med att Skogsstyrelsen utfärdar 
så kallade natura-råd. Dessa råd ska följas för att åtgärden inte ska ses som 
tillståndspliktig. Skyddszoner som uppstår i samband med natura-råd utgör områden 
som själva inte hyser några höga naturvärden, men som behövs för att skydda ett annat 
naturvärde (Natura 2000-området). Detta stämmer väl överens med den definition av 
skyddszon som anges i 5.1.   
 
I fallet vid Vapnö Mosse utfärdade Skogsstyrelsen natura-råd för att skydda den 
ädellövskog som både naturreservatet och Natura 2000-området avsåg att skydda. I 
Natura 2000-områdets bevarandeplan benämndes avverkning i intilliggande områden 
som en åtgärd som skulle kunna påverka Natura 2000-området negativt.  
 
Natura-rådet innebar att en skyddszon med allt förekommande löv skulle lämnas intill 
gränsen samt att en skyddszon vid föryngringen skulle lämnas för att hindra att barrträd 
påverkade det skyddade områdets ädellövskog. Det är tydligt i såväl naturreservatets 
skötselplan som i Natura 2000-områdets bevarandeplan att spridning av barrträd i det 
skyddade områdets ädellövskog ska förhindras. Den aktuella avverkningen avsåg inte 
en avverkning av ädellövskog och det finns därmed inget som talar för att området med 
dess naturvärden borde inkluderats i naturreservatet på grund av höga naturvärden. 
Dock borde kanske en skyddszon tagits med just med tanke på att spridning av barrträd 
ska undvikas i reservatet/ Natura 2000 och att problematiken, och därmed lösningen, 
är väldigt lokal. Detta stärks genom att Länsstyrelsen i bevarandeplanen till Natura 
2000-området anger att aktivt skogsbruk i direkt anslutning till det skyddade området 
kan utgöra ett hot mot dess naturvärden. Här visar myndigheten att de ser risken, men 
de väljer ändå att inte ta med en skyddszon. Kanske valde Länsstyrelsen att göra på 
detta vis eftersom de kan stoppa de skadliga verksamheterna i efterhand genom 7 kap. 
28a MB? I och med att Skogsstyrelsen utfärdade dessa råd och tillstånd inte söktes av 
fastighetsägaren, uppstod en skyddszon utanför det skyddade området. 
 
I fallet vid Färnebofjärden skapades en skyddszon i form av att Skogsstyrelsen 
utfärdade natura-råd. På samma sätt som i fallet vid Vapnö Mosse hade den skyddszon, 
som uppstod i och med natura-råden, inga höga naturvärden i sig. Skyddszonen 
skapades i syfte att skydda Natura 2000-området mot den negativa påverkan som den 
planerade åtgärden skulle kunna innebära. Natura-rådet indikerar att den skyddszon 
som togs med till nationalparken inte var tillräcklig.  
 
På samma vis har skyddszoner uppstått intill flertalet vattendrag i norra delarna av 
Sverige. I arbetet presenteras sju olika fall där Skogsstyrelsen har utfärdat natura-råd 
intill älvar och andra vattendrag. I samtliga fall har Skogsstyrelsen bedömt att en 
skyddszon ska lämnas till vattendragets kant för att åtgärden inte ska ses som 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 70 

tillståndspliktig. Många av dessa vattendrag är inte skyddade av något formellt 
områdesskydd. Detta har dock ingen egentlig betydelse i dessa fall, eftersom 
skyddszonen skapas med stöd av den lagstiftning som gäller för Natura 2000-områden.  
 
Skyddszonerna i dessa fall uppstår genom natura-råden. Det är inget tvång att följa 
råden, men många väljer att följa dem då det är väldigt få som söker tillstånd. Begreppet 
skyddszon förekommer inte i lagstiftningen rörande Natura 2000, men i praktiken kan 
skyddszoner uppstå till följd av natura-råden.  
 
 
5.3.2 Utökade reservat  
Inom ramen för arbetet har flera fall stötts på där höga naturvärden har 
uppmärksammats i samband med en avverkningsanmälan. I arbetet är fem olika 
reservat presenterade. I dessa fall har Skogsstyrelsen troligen sett ett behov av att 
skydda marken, men ansett att de verktyg som finns i skogsvårdslagen inte har varit 
tillräckliga. Som en lösning till detta har Länsstyrelsen valt att utvidga det intilliggande, 
befintliga, reservatet. I ett av fallen, Ruderskogens naturreservat, framgår det specifikt 
att den planerade avverkningen skulle skada det intilliggande reservatet och att den 
tillförda delen ska fungera som en skyddszon. I övriga fall har marken haft höga 
naturvärden och ska därför skyddas genom reservatsbildning.  
 
Vid utvidgande av reservat kan den tillförda marken fungera som en skyddszon mot 
det område som tidigare var skyddat, oavsett om det tillförda området i sig själv utgör 
en värdekärna. Bara det faktum att skogen inte får avverkas gör att den “första” 
värdekärnan per automatik får ett bättre skydd.  
 
 
5.3.3 Frivilliga avsättningar  
I arbetet har olika typer av frivilliga avsättningar studerats. En sådan variant är de 
avsättningar som görs i skogsbruksplan, ofta i syfte för att kunna certifieras enligt FSC- 
eller PEFC-standarden. Vid kontakt med planläggare framgår det tydligt att det alltid 
är de områden med högst naturvärden som ska avsättas som NS/ NO. Dock är de inte 
helt överens om huruvida dessa ofta placeras i närheten av områden som sedan tidigare 
är skyddade. Om så varit fallet hade en skyddszon uppstått gentemot naturreservatet, 
även om det kanske inte är det som var huvudtanken. Vi har inte tillräckligt med 
material för att kunna dra några egentliga slutsatser och det finns heller inget färdigt 
tillvägagångssätt när område intill naturreservat ska planläggas för en skogsbruksplan. 
En av planläggarna framhöll dock vikten av att tänka långsiktigt och menade att ju 
större området för det som ska skyddas blir, desto bättre förutsättningar blir det. För 
naturvärdenas långsiktiga bevarande kan det således finnas en poäng att placera dessa 
avsättningar mot angränsande områdesskydd. Dessa avsättningar är inte på något sätt 
formella i den meningen att de enligt lag måste följas.  
 
I arbetet har flera naturvårdsavtal studerats, där samtliga naturvårdsavtal avser områden 
som gränsar till befintliga naturreservat och där naturvårdsavtalet har tecknats efter 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 71 

reservatets bildande. Alla de tre naturvårdsavtal som presenteras i arbetet avser att 
skydda samma naturvärde som de angränsande naturreservatet avser att skydda. Trots 
att de båda skyddsformerna avser att skydda samma naturvärde, har ett naturvårdsavtal 
tecknats.  
 
I ett av naturvårdsavtalen, som avser ett område som angränsar till Tandövalas 
naturreservat, framgår det tydligt att avtalets syfte är att förstärka det befintliga 
reservatet. Tandövalas naturreservat, som består av naturskogsartad skog, ska genom 
naturvårdsavtalet förstärkas med den naturskogsartad barrskog som finns på fastigheten 
som avtalet avser. Detta är ett tydligt exempel på där naturvårdsavtal har nyttjats för att 
medvetet skapa en skyddszon till ett områdesskydd.  
 
I de övriga två fallen, vid Huskvarnabergen och Fjällbergets naturreservat, är inte 
avtalens syfte att skapa en skyddszon gentemot reservatet. Dock blir effekten av avtalet 
en skyddszon mot naturreservatet, eftersom att aktivt skogsbruk inte får bedrivas där.  
 
Naturvårdsavtal ligger väl i linje med skogsutredningen, den SOU om äganderätt och 
skyddsformer av skog som kom år 2020. Den framhåller att de framtida 
skyddsformerna i allt högre grad bör grunda sig i ett frivilligt åtagande från 
fastighetsägarens sida och där de samtidigt ska vara frivilliga formella skydd. Dessa 
ska även, i likhet med naturvårdsavtal, generera en viss ersättning.  
 
Skogsutredningen beskriver att naturvårdsavtal kan inrättas med syfte att fungera som 
en skyddszon för ett befintligt områdesskydd. I samband med intervjuerna med 
Skogsstyrelsen framkom dock att ingen av de tillfrågade distrikten såg naturvårdsavtal 
som en möjlighet att skapa skyddszoner intill dessa områdesskydd. Dessa motstående 
uppgifter kan tyda på att naturvårdsavtal kan tillskapas för att utgöra en skyddszon, 
men att det är ovanligt, så ovanligt att de intervjuade tjänstepersonerna inte använder 
sig av de särskilt ofta.  
 
Utöver frivilliga avsättningar i skogsbruksplaner samt naturvårdsavtal, finns det även 
exempel på fall där andra former av frivilliga avsättningar har gjorts. Buffertzonen som 
Sveaskog skapade runt Tivedens nationalpark är ett sådant exempel som har fått stor 
uppmärksamhet. Buffertzon är ett annat begrepp än skyddszon, men dess effekt för 
områdesskyddet kan bli detsamma. Detta exempel är därför relevant även i detta arbete 
som främst berör skyddszoner. I egenskap av att vara en stor skogsägare kunde 
Sveaskog i samförstånd med naturturismföretagare och kommunen bilda denna 
skyddszon, där Sveaskog även kunde använda området som ett försöksområde till 
hyggesfritt skogsbruk. Trots att detta rörde sig om en frivillig avsättning, där Sveaskog 
själva var drivande i processen, är detta ett fall som visar på att stora skogsägare har 
lättare för att göra stora frivilliga avsättningar. 
 
Av intervjun med Staffan Nilsson på Holmen skog framkom att de upplever att 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i samband med en avverkningsanmälan ibland kräver 
en förstärkt hänsyn när avverkningen sker mot ett naturskydd. Detta är en hänsyn som 
Holmen oftast accepterar eftersom att bolaget vill ha en god relation med de aktuella 
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myndigheterna. På så sätt uppstår, efter påpekande från myndigheter, en form av 
frivillig avsättning. Staffan Nilsson menar att detta är tämligen vanligt förekommande.  
 

 
5.3.4 Schematisk illustration av skyddszoner  
Som tidigare nämnt kan skyddszoner uppstå på flera olika sätt. Det kan dock variera 
beroende på vilken typ av områdesskydd som fanns från början. I figur 12-14 illustreras 
detta.  
 
 

 
Figur 12: Skyddszoner som kan uppstå om det skyddade området utgör både 
naturreservat/ nationalpark och Natura 2000-område.  
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Figur 13: Skyddszoner som kan uppstå om det skyddade området utgör 
naturreservat/ nationalpark.  
 

 
Figur 14: Skyddszoner som kan uppstå om det skyddade området utgör ett Natura 
2000-område.  
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5.4 Vilka konsekvenser får dessa skyddszoner för fastighetsägare 
och på vilket sätt kan de utgöra en problematik?  

I detta avsnitt diskuteras hur olika skyddszoner påverkar fastighetsägaren, framförallt 
ur ett ersättningsrättsligt och i förlängningen äganderättsligt perspektiv.  
 
5.4.1 Skyddszoner som uppstår med 30 § SVL och utvidgning av reservat  
Detta arbete tog sin början i det rättsfall som handlar om en skyddszon intill 
Skrockebergs naturreservat. Den hänsyn fastighetsägaren måste ta utanför 
naturreservatet grundar sig på en hänsynskrävande biotop som finns innanför 
reservatets gräns. Den hänsynskrävande biotopen är uppräknad som bevarandevärd i 
både naturreservatets föreskrifter och Natura 2000-områdets bevarandeplan. Det är 
med andra ord tydligt att reservatet bland annat avsåg att skydda just denna biotop. 
Trots detta ska hänsyn tas för denna biotop även utanför reservatets gräns. Detta är ett 
verkligt exempel där något som redan har ett skydd skyddas och där det ursprungliga 
skyddet uppenbarligen inte varit tillräckligt. När fastighetsägaren inte får någon 
ersättning för en situation likt denna urholkar det på ett tydligt sätt äganderätten. Hade 
området varit en del av naturreservatet hade fastighetsägaren erhållit ersättning 
motsvarande marknadsvärdeminskningen plus 25 %. I detta fall hade det kanske inte 
handlat om några stora summor, men det är sekundärt. Det är själva principen som är 
det viktiga.  
  
I fallet vid Ändlösbergs naturreservat framgår det tydligt att den naturtyp som avses 
bevaras i såväl naturreservat som i Natura 2000-området är naturskogsartad skog. Det 
framgår även tydligt att det är precis samma biotop som Skogsstyrelsen, genom sitt 
beslut, avser att skydda. Det är högst troligt att den aktuella skyddsvärda biotopen som 
hamnade utanför reservatets gräns fanns redan när reservatet bildades med hänsyn till 
de kvalitéer som en naturskog har. Dessa kan troligen inte ha uppstått inom den relativt 
korta tidsperiod som gått från att reservatet bildades (år 1998) till då 
avverkningsanmälan skickades in (år 2015). I detta fall är det även troligt att 
naturskogen på utsidan av naturreservatet har stärkts av att naturreservatet finns. 
Naturreservatet har på sätt och vis fungerat som en skyddszon för den hänsynskrävande 
biotopen. Det blir här ganska upprörande för markägaren att se att skog av samma typ 
som skyddas på samma sätt (förbud mot avverkning) på ena sidan av en administrativt 
bestämd gräns genererar ersättning motsvarande marknadsvärdeminskning plus 25 %, 
medan det på andra sidan inte genereras någon ersättning alls.  
  
Det råder ingen tvekan om att Skogsstyrelsen har haft full rätt att bilda den aktuella 
skyddszonen, naturskogen utgör en hänsynskrävande biotop och skadan är inte större 
än vad som får tålas enligt 30 § SVL. Troligen var inte heller syftet med skyddszonen 
att skapa en skyddszon till naturvärdena i naturreservatet, utan för att skydda områdets 
egna naturvärden. En alternativ lösning hade varit att utvidga reservatet eller upprätta 
ett naturvårdsavtal (om fastighetsägaren hade medgett det). För fastighetsägaren hade 
det ersättningsrättsligt haft stor betydelse, från att inte få någon ersättning till att få 
marknadsvärdeminskningen plus 25 %, alternativt en engångsersättning motsvarande 
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cirka 60 % av marknadsvärdet. Med rätten till ersättning följer också en stärkt 
äganderätt.  
  
Fallet i Ändlösberg och i Skrockeberg kan kopplas samman till den problematik Gunnar 
Lindén belyser; när naturvärden skyddas ökar förutsättningarna för dem att växa sig 
starka. Detta är syftet med att skydda natur, men den skyddade naturen vet inga gränser 
och den kommer sakta men säkert att växa sig starkare och en dag finnas på 
områdesskyddets ”utsida”. Vad händer då med denna mark, ska den också skyddas? 
Och på vilket sätt? Är det ur ett äganderättsligt perspektiv rimligt att det gång på gång 
bildas en skyddszon med stöd av 30 § SVL som inte genererar ersättning för ett 
naturvärde som aldrig hade funnits om det inte vore för det närliggande 
områdesskyddet? Ändlösbergs och Skrockebergs naturreservat tangerar detta problem, 
och ju äldre områdesskydden blir desto oftare kommer ställning behöva tas till 
problematiken.  
  
Arbetet har visat att det inte är helt ovanligt att en utvidgning av ett naturreservat 
initieras av en avverkningsanmälan. Detta är ett bra alternativ för fastighetsägaren 
eftersom att en utvidgning i regel alltid genererar ersättning. Dock ser vi att det ofta rör 
sig om större områden (flera hektar). De skyddszoner som skapas med hjälp av 30 § 
SVL är i regel betydligt mindre vilket förklaras av begränsningen i samma paragraf.  I 
intervju med Länsstyrelsen i Kronoberg framgår att det är mer intressant med större 
utökningar. Detta är inte särskilt konstigt med tanke på den administrativa kostnad som 
ett utvidgande av reservat innebär. Denna kostnad är troligen lika stor oavsett om det 
överförs 1 ha eller 15 ha till reservatet. Om detta skulle vara förklaringen till varför 
mark med naturvärden som uppkommit på grund av det befintliga områdesskyddet inte 
skyddas med ett områdesskydd, blir det återigen problematiskt. Det är förståeligt att det 
för staten ”billigaste” alternativet väljs, men även detta urholkar äganderätten.  
 
5.4.2 Natura 2000-problematik  
De skyddszoner som kan skapas intill Natura 2000-områden med så kallade natura-råd 
kan få stora konsekvenser för fastighetsägare. Som tidigare nämnt, är både Vapnö 
Mosse och Färnebofjärdens nationalpark exempel på där natura-råd har använts för att 
skapa en skyddszon mot ett område som både omfattas av Natura 2000 och av ett 
områdesskydd. I fallet vid Vapnö Mosse naturreservat ansökte fastighetsägarna inte om 
tillstånd och Länsstyrelsen bedömde inte att en utvidgning av reservatet var aktuellt. På 
liknande vis ansöktes det inte om tillstånd vid Färnebofjärdens nationalpark och det var 
heller inte aktuellt att nationalparken utvidgades. Dock har arbetet identifierat ett fall 
vid Sällevadsåns naturreservat där reservatet utvidgades efter att Skogsstyrelsen 
upptäckt höga naturvärden vid en avverkningsanmälan. Det intressanta i detta fall var 
att naturreservatet också var ett Natura 2000-område och skydd för det aktuella området 
hade troligen kunnat nås genom ett natura-råd. För fastighetsägaren är detta en mycket 
bättre lösning.  
 
I arbetet har flera fall med natura-råd presenterats och belysts. Det har dock visat sig 
att det är få tillstånd som söks hos länsstyrelsen. I samband med intervjun med Gunnar 
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Lindén framkom problem som eventuellt kan uppstå vid ansökan om tillstånd. Lindén 
menar att dagens lagstiftning är utformad på ett sådant sätt att enskilda fastighetsägare 
kan avskräckas från att ansöka om tillstånd; hotet om byråkrati gör att fastighetsägare 
avstår. I de fall tillstånd söks måste i regel en konsult anlitas för att upprätta en MKB, 
vilket kan vara kostsamt. Lindén menar att de höga transaktionskostnaderna i vissa fall 
kan överstiga en eventuell ersättning, vilket resulterar i att fastighetsägare väljer att inte 
inleda en tillståndsprocess. Allt detta bidrar till en rättsosäkerhet för fastighetsägaren. 
Lindén anser även att frågan om vem som ska ansvara för att upprätta en MKB vid en 
tillståndsansökan bör diskuteras. Eftersom dagens utformning av lagstiftningen kan 
utgöra ett hot om byråkrati bör staten istället åta sig ansvaret för MKB, anser Lindén.  
 
Något som uppmärksammades i samband med arbetets gång var avsaknaden av 
information om ersättningsmöjligheter i råd och tillstånd. I de studerade råden framgår 
att om fastighetsägaren inte har för avsikt att ta den hänsyn som beskrivs i 
Skogsstyrelsens råd, ska en MKB upprättas och tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen 
enligt 7 kap. 28a § MB. Det framgår däremot inte att fastighetsägaren kan vara 
berättigad ersättning vid ett nekat tillstånd. Det är ingen självklarhet att fastighetsägare 
är insatta i den relativt krångliga lagstiftningen som miljöbalken utgör och det finns på 
så vis en risk att fastighetsägaren inte känner till sina rättigheter om en eventuell 
ersättning vid nekat tillstånd. Ersättningsbestämmelserna finns inte i samma del av 
miljöbalken som övriga Natura 2000-bestämmelser, och det görs heller inte någon 
hänvisning mellan de olika delarna. Det krävs således att fastighetsägaren är insatt i 
miljöbalken för att känna till sina rättigheter. Detta är en iakttagelse som skulle kunna 
ha en stor inverkan på fastighetsägarens beslut att ansöka om tillstånd eller ej.  
 
Under arbetets gång har det även uppmärksammats att andra problem kan uppstå vid 
natura-råd. I intervjun med Gunnar Lindén beskrev han att det finns en risk att 
Skogsstyrelsen, när de utfärdar natura-råd, kräver en större hänsyn än den hänsyn som 
skulle behöva tas om tillstånd faktiskt hade sökts. Till skillnad från beslut som tas med 
stöd av 30 § SVL, behöver Skogsstyrelsen vid denna bedömning inte ta någon hänsyn 
till hur stor skadan blir. Det finns således ingen intrångsbegränsning att förhålla sig till. 
I och med att det inte finns någon intrångsbegränsning, blir det oklart för 
fastighetsägaren hur stor begränsning och skada som råden faktiskt innebär. Om 
fastighetsägaren väljer att acceptera Skogsstyrelsens bedömning och ta den hänsyn som 
råden beskriver, kan det innebära att fastighetsägaren tar en större hänsyn än vad som 
egentligen hade krävts. Skogsstyrelsens råd är, som tidigare nämnt, en bedömning som 
inte prövas av länsstyrelsen. Eftersom endast få natura-råd resulterar i att 
fastighetsägaren söker tillstånd är det oklart hur skyddszonen, som Skogsstyrelsen 
skapar genom natura-råden, förhåller sig till den skyddszonen som länsstyrelsen hade 
beslutat om om tillstånd hade sökts.  
 
Till skillnad från bildande av naturreservat, har fastighetsägare ingen rätt till direkt 
ersättning vid bildande av Natura 2000-område. Ett Natura 2000-område kan i 
praktiken innebära liknande begränsningar i markanvändningen som de som finns i 
reservatsföreskrifter. Trots att den faktiska begränsningen kan bli densamma genereras 
ingen “automatisk” ersättning vid bildande av Natura 2000.  
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Som tidigare nämnts, uppstår fastighetsägarens ersättningsmöjligheter först efter att ett 
tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB har sökts och nekats. Vid bildande av naturreservat 
upprättas reservatsföreskrifter som tydligt klargör vilka begränsningar i 
markanvändningen som gäller för området. Då lagstiftningen möjliggör en begränsning 
av markanvändning även utanför områden som omfattas av Natura 2000, blir det svårt 
att på samma tydliga vis beskriva vilka begränsningar som gäller. Oklarheten kring 
vilka restriktioner Natura 2000-området innebär för fastigheten skapar en osäkerhet, 
vilket skulle kunna påverka fastighetsvärdet negativt. I och med att länsstyrelsen kan 
förhindra verksamheter även utanför ett Natura 2000-område kan det vara svårt att 
förstå var den “faktiska” gränsen för området går. Var går egentligen gränsen? Var 
finns det indirekta restriktioner i markanvändningen? 
 
Denna diskussion leder oss vidare till ett problem som arbetets frågeställning 
egentligen inte berör, men som ändå är värt att nämna. Som tidigare berörts ska det 
alltid strävas efter att skydda Natura 2000-områden med ett områdesskydd såsom 
naturreservat eller nationalpark. Görs inte detta kan det uppstå problem för 
fastighetsägaren. Om ett Natura 2000-område inte skyddas av ett områdesskydd finns 
en risk att markägaren aldrig får någon ersättning då det inte finns någon ersättningsrätt 
kopplat till själva bildandet av Natura 2000-området. Det är således av betydelse för 
fastighetsägaren att ett områdesskydd skapas inom en snar tid från att Natura 2000-
området bildas. Det är även viktigt att påpeka att markägare som ersätts vid bildande 
av naturreservat slipper de höga transaktionskostnaderna som uppkommer i samband 
med oklarheter med Natura 2000-områden. Även detta är ett skäl för att Natura 2000-
områden bör skyddas av ett områdesskydd.  
 
De natura-råd som har lämnats i anslutning till Råneälven utgör exempel på ett Natura 
2000-område som inte har skyddats med något annat områdesskydd. Den hänsyn som 
fastighetsägarna ska ta kanske inte är särskilt stor (10 meter bred skyddszon), men om 
en 10 meter bredd skyddszon ska bildas på båda sidor av älven motsvarar det 4200 ha. 
I Natura 2000-området ingår även samtliga biflöden till Råneälven varför den siffran 
som bör skyddas är ännu större. Den lilla skyddszonen för en fastighetsägare blir en del 
av en väldigt stor skyddszon.  
 
Från intervjun med Länsstyrelsen i Kronoberg framgår det att myndigheten är fullt 
medveten om att de inte alltid behöver ta med en extra skyddszon när ett naturreservat 
bildas för att skydda höga naturvärden om området samtidigt är ett Natura 2000-
område. De är medvetna om att de har möjlighet att i efterhand hindra verksamheter 
som kan ha en negativ påverkan på Natura 2000-området. En inkluderad skyddszon i 
ett naturreservat genererar i regel alltid ersättning, och “kostar” därmed för 
länsstyrelsen. Det kan därför vara mer ekonomiskt fördelaktigt för myndigheten att i 
efterhand förhindra markanvändningen eftersom att det är få som söker tillstånd och 
därigenom kan erhålla ersättning. För fastighetsägaren får detta en stor betydelse.  
 
I fallet vid Vapnö Mosse framgår det tydligt av bevarandeplanen att skogsbruk även 
utanför Natura 2000-området kan ha skadliga effekter på naturvärdena som ska 
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skyddas. Bevarandeplanen är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, samma myndighet 
bildar sedan det naturreservat som ska skydda Natura 2000-området. I och med att det 
framgår av bevarandeplanen att skogsbruk utanför Natura 2000-området kan vara 
skadligt för området, visar myndigheten att det finns en kännedom att en skyddszon 
kan komma att behövas. Vid bildande av reservat tas en sådan dock inte med, trots att 
myndigheten är medveten om att det troligen kommer att behövas. Det bör poängteras 
att det vid bildande av områdesskydd inte alltid är helt svart-vitt. Det kan mycket väl 
finnas en fastighetsägare som inte vill att mer mark än vad som är absolut nödvändigt 
förs till reservatet, och som inte heller förstår nyttan av en inkluderad skyddszon. I 
slutändan handlar det om att två olika problematiker ställs mot varandra; risken för att 
en fastighetsägare inte blir ersatt i efterhand gentemot att fastighetsägaren eller 
myndigheten vill begränsa intrånget vid bildandet.  
 
 
5.4.3 Frivilliga avsättningar 
I arbetet har olika former av frivillig avsättningar presenterats. Frivilliga avsättningar 
som dessutom fungerar som skyddszoner gentemot områdesskydd förekommer också. 
Vi har sett exempel på naturvårdsavtal där det uttalade syftet med avtalet var att fungera 
som en skyddszon för det intilliggande reservatet. I andra fall har det inte varit det 
uttalade syftet, men vid jämförelse med reservatets föreskrifter kan det utläsas att det 
är samma naturvärden som både naturvårdsavtalet och reservatet avser skydda. För 
fastighetsägaren blir detta en mindre bra lösning i jämförelse med om naturreservatet 
hade utvidgats. Vid naturvårdsavtal får fastighetsägaren ersättning, men inte hela den 
ersättning som hade utgått om naturreservatet hade utvidgats, 60 % av rotnettot kontra 
125 % av marknadsvärdeminskningen. En förklaring till varför ett naturvårdsavtal har 
tecknats istället för att utvidga reservatet kan vara att processen att utvidga ett reservat 
är betydligt längre och mer komplicerad än att teckna ett naturvårdsavtal. 
 
Den stora frivilliga avsättningen som Sveaskog gjorde runtomkring Tivedens 
nationalpark upprörde bland annat LRF som menade att begreppet buffertzon skulle 
kunna bli allmänt vedertaget och därmed drabba enskilda fastighetsägare. Gunnar 
Lindén upplever dock inte att buffertzonen runt Tivedens nationalpark har fått denna 
befarade effekt. Han menar istället att det mer generellt finns stora sociala tryck på att 
bevara skog intill områdesskydd. Juridiskt sett behöver det inte finnas något som 
förbjuder fastighetsägaren att avverka intill gränsen, men på grund av ett stort socialt 
tryck väljer många att spara skogen ändå.    
 
I skogsbruksplan kan fastighetsägaren frivilligt välja att avsätta skog för naturvårdande 
ändamål, en frivilligt lämnad hänsyn. I och med att fastighetsägaren helt själv väljer att 
göra dessa avsättningar och att det allmänna inte kan avkräva det från den enskilde, går 
det inte i detta sammanhang att diskutera vilka konsekvenser de kan få för 
fastighetsägaren. Dock framkommer det från intervju med Staffan Nilsson att 15 % av 
Holmens bestånd, som ligger inom 50 meter från ett naturskydd, är behandlat med 
någon form av hänsyn. Detta kan sättas i relation till de 5 % som ska avsättas för 
naturskötsel enligt certifieringsstandarderna samt kvalifikationsgränsen om 10 %. 



Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga 
 

 79 

 
Vidare beskriver Nilsson att delar av den hänsynen tar de själva, men andra delar tar de 
först efter att Skogsstyrelse eller länsstyrelse har påpekat att hänsyn bör tas. Det 
exempel som Nilsson lyfter fram avsåg ett område om 20 ha som de själva ansåg var 
trivialt men som Skogsstyrelsen och länsstyrelsen ville bevara. Det är högst otroligt att 
Skogsstyrelsen hade kunnat fatta ett beslut med stöd av 30 § SVL för denna hänsyn då 
den är tämligen omfattande och sträcker sig långt över intrångsbegränsningen. Holmen 
valde i detta fall att ta den extra hänsynen som Skogsstyrelsen bad om. Om samma krav 
hade ställts på en enskild fastighetsägare hade konsekvenserna kunnat bli mycket stora. 
Dock menar Nilsson att Skogsstyrelsen troligen inte gör på detta sätt mot mindre 
fastighetsägare, utan främst mot de större.  
 
 
5.4.4 Sammanfattande tabell  
Nedan i tabell 5 sammanfattas de olika skyddszoner som tas upp i arbetet, både de 
skyddszoner vars syfte är att utgöra just en skyddszon, men också de fall där effekten 
blev en skyddszon. Tabellen visar även vilken möjlighet till ersättning fastighetsägaren 
har samt om skyddszonen kan skapas mot fastighetsägarens vilja, det vill säga om den 
är tvingande.   
 
Tabell 5: Sammanfattande tabell över olika typer av skyddszoner. 

 
Hänsyns-
beslut 

Natura-
råd Naturvårdsavtal 

Utvidgning 
av reservat NS/NO 

Lagrum 30 § SVL 7:28a MB 
7:3 2 st JB/ 
frivilligt 7:4 MB Frivilligt 

Ersättning Nej Kan ge Ja Ja Nej 
Direkt 
ersättning? - Nej Ja Ja - 
Intrångs- 
begränsning? Ja Nej Nej Nej - 

Tvingande? Ja Nej 
Ja, efter tecknat 
avtal Ja Nej 
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5.4.5 Är en gräns en gräns?  
Som tidigare nämnts i arbetet kan gränsen till ett naturskydd vara olika stark. För en 
nationalpark eller ett naturreservat är gränsen mellan skyddad och icke skyddad natur 
tämligen definitiv. Innanför gränsen finns det begränsningar i markanvändningen med 
tydliga restriktioner, och utanför gränsen gäller de inte. På så sätt utgör gränsen 
verkligen en gräns och skapar förutsägbarhet för fastighetsägaren. En parallell kan t.ex. 
dras till detaljplaner enligt Plan- och bygglagen där gränsen också är mycket definitiv. 
För Natura 2000-områden är dock fallet ett annat. I och med att all verksamhet som på 
ett betydande sätt kan komma att påverka Natura 2000-området negativt är 
tillståndspliktig, blir den faktiska gränsen betydligt mer diffus. I dessa fall blir det mer 
svårtolkat för fastighetsägaren att förstå hur Natura 2000-områdets gräns kan komma 
att påverka skogsbruket utanför gränsen. Gräns blir då inte gräns på samma tydliga sätt. 
 
Det kan absolut finnas fördelar med dessa mer rörliga gränser vid skydd av naturvärden 
eftersom de skyddsvärda naturvärdena inte förhåller sig till en administrativt bestämd 
gräns. Däremot är det ur ett äganderättsligt perspektiv de fasta och definierade 
gränserna som är att föredra.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser samt ger förslag till framtida 
undersökningar.  
____________________________________________________________________ 
 
6.1 Slutsatser från arbetet 

En stor del av detta arbete har varit att utreda om det överhuvudtaget finns en 
problematik kring skyddszoner intill skyddade områden. På den frågan får svaret bli ja. 
Arbetet har inte syftat till att ge ett kvantitativt svar på frågan, det vill säga hur stor 
problematiken är, utan bara utreda om en problematik finns. Vi har sett att skyddszoner 
kan uppstå på många olika sätt, även de fall där syftet inte varit att skapa en skyddszon 
men där effekten har blivit densamma som för en skyddszon.   
 
Den största problematiken tycker vi finns kring Natura 2000-områden. Ett exempel på 
detta är de fall där något områdesskydd inte inrättas för att skydda Natura 2000-området 
och fastighetsägaren själv måste söka ersättning för den markanvändning som går 
förlorad. Vägen dit är krånglig, byråkratisk och kostar både pengar och tid. Ersättning 
blir på så sätt lägre än om området hade omfattats av ett områdesskydd (t.ex. 
naturreservat) där fastighetsägaren får ersättning direkt och på så sätt slipper de stora 
transaktionskostnaderna. Denna problematik har inte någon direkt anknytning till våra 
frågeställningar, men är ändå värd att nämna då arbetet nämner andra problematiker 
kopplat till ersättning och Natura 2000.  
 
En annan problematik med Natura 2000-områden som knyter an till skyddszoner är de 
natura-råd där Skogsstyrelsen beskriver hur en åtgärd ska utföras för att den inte ska 
anses vara tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a § MB. Dessa råd kan vara mer långtgående 
än vad som kanske hade krävts om tillstånd faktiskt söks, Skogsstyrelsens råd ställs 
sällan mot länsstyrelsens bedömning. Ett annat problem med att få tillstånd söks är 
därmed att få söker och får ersättning. Dagens lagstiftning är utformad så att ersättning 
för begränsad markanvändning på grund av ett Natura 2000-område kan sökas först 
efter att ett tillstånd har sökts och nekats. Vid denna ersättning gäller samma regler som 
för t.ex. bildande av naturreservat, det vill säga att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras inom berörd del. Skadan måste vara tillräckligt stor för att ge ersättning. När 
Skogsstyrelsen utfärdar råden behöver de inte ta hänsyn till en intrångsbegränsning. 
Det är således fullt möjligt att skadan blir så stor att ersättning kan utgå. Dock är det 
inte lika säkert att den ersättning fastighetsägaren kan vara berättigad till överstiger de 
transaktionskostnader som finns för att faktiskt få ersättning. Ersättningsrätten finns till 
för att stärka äganderätten, men om det inte är lönsamt att söka ersättning kan det 
knappast ses som att den stärker äganderätten. Problematiken tycks ständigt återkomma 
till att det är dyrt och byråkratiskt krångligt att söka tillstånd och i förlängningen 
ersättning. I de natura-råd och tillstånd enligt 7 kap. 28a § som har studerats finns det 
inte heller någon information om att fastighetsägaren kan vara berättigad ersättning. 
Detta sammantaget genererar en stor rättsosäkerhet för fastighetsägaren.  
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I arbetet har Länsstyrelsen gett sin bild av hur myndighetens process ser ut vid bildande 
av naturreservat. Länsstyrelsens beskrivning av hur skyddszoner hanteras vid 
naturreservat, som även utgör ett Natura 2000-område, kan ge intryck av att 
myndigheten använder lagstiftningen kring Natura 2000-områden som en möjlighet att 
skapa skyddszoner i efterhand istället för att inkludera de från början. Med andra ord 
har länsstyrelsen, genom Natura 2000-lagstiftningen, ett verktyg för att hindra åtgärder 
i närheten av naturreservatet när de bedömer att åtgärden skulle kunna påverka Natura 
2000-området negativt. Detta innebär att äganderätten för ett område som skulle kunna 
inkluderas som en skyddszon i naturreservatet, och på så vis vara ersättningsberättigat, 
istället kan inskränkas med stöd av lagstiftningen som rör Natura 2000-områden. 
Ersättningsmässigt blir det en stor skillnad för fastighetsägaren då det i princip alltid 
utgår ersättning om en skyddszon inkluderas i naturreservatet. Vid ett Natura-råd är det 
få som söker tillstånd och i förlängningen ersättning på grund av de höga 
transaktionskostnaderna. Även om länsstyrelsen skulle motsätta sig att lagstiftningen 
kring Natura 2000 utnyttjas på detta vis, finns fortfarande möjligheten och den 
ekonomiska fördelen för myndigheten är uppenbar. Kanske utnyttjar länsstyrelsen 
systemet eftersom lagstiftningen tillåter det? 
 
En annan problematik som vi har stött på är när naturvärden har växt sig så starka att 
de idag finns utanför reservatets gräns. Är det rimligt att fastighetsägaren ska behöva 
tåla att skog inte får avverkas i dessa områden? Dessa höga naturvärden hade troligen 
inte funnits om det inte vore för det närliggande områdesskyddet. Även om en 
skyddszon med stöd av 30 § SVL inrättas, som aldrig får vara mer inskränkande än att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras, innebär den en viss ekonomisk skada. 
Denna skada hade troligen aldrig behövt lidas om det inte vore för det närliggande 
områdesskyddet.   
 
Arbetet har identifierat att det inte tycks vara helt ovanligt att Skogsstyrelsen gentemot 
de större skogsägarna kräver en större hänsyn än vad de hade kunnat besluta om med 
stöd av 30 § SVL. Kraven kommer ofta muntligt varför något beslut aldrig fattas och 
någon överträdelse av paragrafen görs således inte. Den förstärkta hänsynen accepteras 
av de större fastighetsägarna då de vill behålla en god relation med myndigheten. De 
tycks inte heller se det som särskilt problematiskt. Dock bör det poängteras att om 
samma metodik börjar användas mot den enskilda fastighetsägaren, som många gånger 
har en svagare position i förhållande till myndigheterna än vad stora skogsägande bolag 
har, skulle det kunna få mycket stora konsekvenser.   
 
Trots att det bakomliggande syftet med skyddszoner är positivt då de avser att skydda 
naturvärden, visar arbetet på att det kan uppstå problematik och negativa effekter vid 
sådana situationer. Kontakter med berörda myndigheter och föreningar har tagits för 
att skapa en inblick i branschen och för att undersöka om skyddszoner kan utgöra en 
problematik eller ej. Både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen menar att detta inte utgör 
någon större problematik, medan föreningar såsom LRF beskriver skyddszoner som en 
infekterad fråga. Även en stor skogsägare som Holmen Skog AB ställer sig bakom att 
skyddszoner utgör en känslig fråga. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att detta arbete visar att det finns en problematik med 
skyddszoner i skogsmark, en del knyter an till Natura 2000-områden och en del knyter 
an till att naturvärden har “vuxit ur” sitt områdesskydd eller att skyddszonen vid 
bildandet var för liten. Många problem hade kunnat avhjälpas om en erforderlig 
skyddszon hade tagits med vid områdesskyddets bildande.   
 
 
6.2 Förslag till framtida undersökningar 

Arbetet klargör att det finns en problematik i frågor som rör skyddszoner vilket 
föranleder flera förslag till framtida undersökningar. Då arbetet endast klargör att det 
kan uppstå problem vid skyddszoner borde framtida undersökningar utreda hur vanligt 
detta är samt hur stor problematiken är. För att belysa frågan ytterligare skulle en 
rättsekonomisk analys kunna göras för att ge svar på vem det ska åligga att upprätta en 
MKB vid tillståndsansökan enligt 7 kap. 28a § MB.  
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