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Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011 :7) 
till skogsvårdslagen; 

beslutade den 23 april 2014. 

Sakord: Skogsvård 

Skogsstyrelsen föreskriver, med stöd av 15 d § skogsvårdsförordningen 
(1993:1096), 

dels att 3 kap. 11 § 2 och 3 styckena ska ha följande lydelse, 
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 15 §. 
Dessutom beslutar Skogsstyrelsen om följande allmänna råd. 

3 kap. Avverkning av skog på produktiv skogsmark och åtgärder på 
skogliga impediment 

Anmälan om awerkning 

11 § Anmälan ska göras även för föryngringsavverkning som ska ske på grund av 
att skogen skadats (5 § 1 st 1 skogsvårdslagen) eller för att skogstillståndet är 
uppenbart otillfredsställande (5 § 1 st 3 skogsvårdslagen). 

Av kartan/kartskissen ska framgå de hänsynskrävande biotoper, de 
kultunniljöer och kulturlämningar de lokaler för arter samt de skyddszoner där 
hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen planeras, enligt vad som 
angetts i hänsynsredovisningen på anmälningsblanketten. 

Anmälan om avverkning behöver inte göras, 
1. när tillstånd till avverkning krävs enligt 15 § eller 27 § skogsvårdslagen,

2. om avverkningen syftar till att bevara och/eller utveckla naturvärden eller
kulturmiljövärden enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap.
miljöbalken,

3. för avverkning inom område som omfattas av naturvårdsavtal enligt 7 kap.
3 § jordabalken och där markanvändningen enligt avtalet syftar till att
bevara och/eller utveckla naturvärden,

4. om undantag medgetts enligt 10 § 3 stycket skogsvårdslagen,
5. om anmälan för samråd beträffande avverkningen gjorts enligt 12 kap. 6 §

miljöbalken,
6. om området ska användas för verksamhet, vars tillåtlighet i det enskilda

fallet prövats enligt annan lag, t.ex. kraftledning, vindkraftverk, annan väg
än skogsbilväg, järnväg, bostadsbebyggelse, industrimark, salutäkt,
golfbana och skidanläggning, samt

7. om området ska användas för annat ändamål än virkesproduktion i enlighet
med en gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Inte
heller behöver avverkning för annat ändamål än virkesproduktion anmälas
inom område som disponeras av Försvarsmakten, Fortifikationsverket,
Försvarets Materielverk eller Försvarets Radioanstalt.
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Allmänna råd till 3 kap. 14 § 

Större avstånd än 100 meter mellan de/områden kan accepteras i vissa fall, I.ex. 
vid avverkning på myrholmar eller av beståndsrester i stormskadad skog under 
förutsättning att de/områdenas planerade återväxt- och hänsynsåtgärder är 
likartade. 

Inritningen i kartan av den planerade avverkningen bör avse bruttoytan, d. v.s. 
även orrifatta hänsynsytor på produktiv skogsmark till den del de utgör hänsyn 
som planeras i samband med avverkningen. I bruttoytan inneslutna impediment 
större än 0, I ha bör ritas ut. Den anmälda arealen bör avse bruttoytans areal 
produktiv skogsmark. 

15 § För att en avverkning ska få påbörjas tidigare än sex veckor från tidpunkten 
från anmälan bör sådant undantag kunna antas leda till en påtaglig fördel för 
miljön eller för skogsskötseln samtidigt som det inte bör kunna antas medföra 
olägenhet av betydelse i andra fonner för naturmiljön, kulturmiljön eller 
rennäringen. 

De omständigheter som åberopas för undantag bör inte rimligen ha kum1at 
förntses. 

Allmänna råd till 3 kap. 15 § 

I områden där det finns indikationer om särskilt höga natur- och 
kulturmiljövärden i eller i anslutning till avverkningsområdet eller i nedströms 
belägna sjöar och vattendrag, i områden med stor betydelse för friluftsliv och 
rekreation och i områden med särskilt höga 
värden för rennäringen bör det anses finnas särskild risk för att ett 
undantag kan leda till olägenhet av betydelse för naturmiljön, kulturmiljön eller 
rennäringen. 

Exempel på särskilda skäl kan vara, 
• behov av att byta avverkningsobjekt pga. för årstiden onormala

väderleksförhållanden som medför försämrad åtkomst till områden för
planerad avverkning,

• möjlighet att nå avverkningsobjekt som normalt har dåliga
bärighetsförhållanden, t.ex. vid tillfälligt tjälad mark,

• behov av att snabbt upparbeta skadad skog efter stormfällning, snöbrott,
brand, svamp- eller insektsangrepp, eller

• samordning med pågående avverkning när jlyttningskostnaderna för
avverkningsmaskin, för det fall undantag inte medges, kan antas bli
oproportionerligt höga i förhållande till bedömd intäkt fi·ån den planerade
avverkningen och där ett undantag dessutom kan bidra till minskad
miljöbelastning genom mindre transporter.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2014. 

MONIKA STRIDSMAN 

Morgan Johannson 
(Enheten för lag och områdesskydd) 
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