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Så anmäler du avverkning i branddrabbad skog  

De avverkningsanmälningar som gäller branddrabbad skog kommer att 
prioriteras i handläggningen och dessutom finns möjlighet att snabbare 
handlägga ansökningar om undantag från vissa regler. Det är några av 
förändringarna i handläggningen som införs med anledning av bränderna. 
 
För att göra anmälan om avverkning kan du använda följande sätt.  
Du kan använda den vanliga blanketten som går att skriva ut på papper och 
posta eller skicka via e-post: 
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/blanketter/.  
Det går också bra att logga in på Mina sidor och göra anmälan: 
https://www.skogsstyrelsen.se/mina-sidor/.  
Företag kan använda sig av eAvverka: 
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/tjanster-for-foretag/e-avverka/ 
 
Du ska alltid bifoga en karta över det områden du vill anmäla.  
 
I blanketten för avverkningsanmälan finns rubriken H och punkten 3 Övriga 
upplysningar. Där ska du alltid skriva ”Brandskadad skog” så effektiviserar 
det handläggningen.  

 

Redovisning av ytor för avverkning i kartan  

Beroende på kännedom om var, vad och hur mycket som brunnit kan 
förutsättningarna för en anmälan variera och det kan vara riskfyllt att ta sig in i 
brandskadade områden. Då kan du göra så här:  
 

• Om det är möjligt ska kartan avse det eller de områden som du avser  
att avverka inom brandområdet, inritade med så bra precision som  
möjligt.  
 

• Om kännedom om brandens utbredning inte finns kan anmälan i andra  
hand göras för ett helt skifte där du vet att det kommer bli aktuellt att  
avverka, till exempel om det av säkerhetsskäl inte går att beträda  
fastigheten.  

 
Om de anmälda ytorna behöver utökas med ytterligare areal kan detta 
kompletteras i efterhand. Ange ärendenumret som finns på bekräftelsen för 
avverkningsanmälan. Skogsstyrelsen gör även fortsättningsvis bedömningar i 
varje enskild avverkningsanmälan.  
 

Val av föryngringsmetod  

Det kan vara svårt att veta vilken föryngringsmetod som fungerar bäst på 
brandskadad mark. Gör en bedömning och ange under punkt D, vilken metod 
som du just nu planerar att använda. Om en annan föryngringsmetod än den 
som anmälts används vid föryngringsarbetet, behöver det inte anmälas. 
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Hänsynsredovisning  

Även om du inte kan planera en lämplig miljöhänsyn ska du ange någon typ av 
hänsyn, till exempel ”lämna död ved” eftersom reglerna om miljöhänsyn i 
huvudsak alltid gäller. Den miljöhänsyn du planerar att göra anges på punkten F 
i blanketten.  
 

Så ansöker du om undantag vid anmälan om avverkning  

För att ansöka om undantag för någon av reglerna om dispens från 
sexveckorsregeln, ransonering om avverkning av äldre skog eller lägsta tillåtna 
slutavverkningsålder, anges detta under rubriken H punkten 3 Övriga 
upplysningar. Är det uppenbart att ansökan om undantag inte krävs så tar du inte 
med det i anmälan. Det är till exempel där det brunnit hårt och skogen är helt 
död.  
 

• Ange först alltid ”Brandskadad skog”, det underlättar och effektiviserar 
handläggningen  

 

• Om avverkningen avses att påbörjas innan sex veckor, ange ”Dispens 
6 veckor”  
 

• För ansökan om undantag från lägsta ålder anges ”Undantag lägsta 
ålder”  

 

• För ansökan om undantag från ransoneringsreglerna anges ”Undantag 
ransonering äldre skog”  

 
Om du har frågor om hur du ska anmäla avverkning eller ansöka om undantag, 
kontakta Skogsstyrelsens distrikt där du har din fastighet. 

 


