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Datum 

2018-06-15 
 

Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd 

SKSFS Nr Författningens rubrik, ändringar m.m. Bemyndigande 

1991:3 Förordning om gränserna för fjällnära 

skog. 

Ikraft: 1991-07-01 

 

 1996:5 ändr. ordet ”Kopparbergs” ska 

bytas ut mot ”Dalarnas” 

Ikraft: 1997-01-01 

 

1998:2 Skogsstyrelsens föreskrifter om avgifter 

vid handel med skogsodlingsmaterial samt 

för tillsyn och kontroll av produktion av 

och handel med skogsodlingsmaterial. 

Ikraft: Vad beträffar grundavgiften 

1998-01-01 och i övrigt 1998-02-20 

36 § skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

 2002:4 ändr. 1, 4 och 7 §§, hänv. i 1 § ska 

istället vara till SKSFS 2002:2 

Ikraft: 2003-01-01 

– ” – 

 2007:4 ändr. 4 och 7 §§  

Ikraft: 2007-05-18 

– ” – 

 2011:3 ändr. 4 och 7 §§, registrerade 

handlare ska betala en tilläggsavgift 

Ikraft: 2011-07-01 

– ” – 

2000:2 Skogsstyrelsens föreskrifter om behörighet 

att vara markavvattningssakkunnig. 

Ikraft: 2000-04-01 

Övergångsbest. 

6 § förordningen (1998:1388) om 

vattenverksamhet m.m. 

2002:2 Skogsstyrelsens föreskrifter om produktion 

för saluföring, saluföring samt införsel för 

saluföring av skogsodlingsmaterial 

Ikraft: 2003-01-01 

Övergångs best. 

7 och 32 a §§ skogsvårdslagen 

(1979:429) samt 8, 10, och 

10 a §§ skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

 2008:2 ändr. 2 kap. 7 § och 9 kap. 1 §, 

samt att det till 9 kap. 1 § skall tillföras 

allmänna råd 

Ikraft: 2008-06-23 

– ” – 
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SKSFS Nr Författningens rubrik, ändringar m.m. Bemyndigande 

2005:3 Skogsstyrelsens föreskrifter om ändring i 

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd 

Ikraft: 2006-01-01 

 

2008:4 Skogsstyrelsens föreskrifter om avsiktlig 

utsättning av genetiskt modifierade 

skogsträd avsedda för virkesproduktion. 

Celex 32001L0018, 32002D0813, 

32003D0701 

Ikraft: 2008-11-01 

1 kap. 10 §, 2 kap. 3 och 17 §§ 

förordningen (2002:1086) om 

utsättning av genetiskt 

modifierade organismer i miljön 

och 5 kap. 1 § förordningen 

(1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken. 

2008:5 Skogsstyrelsens föreskrifter om avgifter 

för ansökningar om utsläppande på 

marknaden av genetiskt modifierade 

skogsträd avsedda för virkesproduktion. 

Ikraft: 2008-11-01  

5 kap. 1 § förordning (1998:940) 

om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken. 

2011:2 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om stöd till vissa åtgärder inom 

skogsbruket 

Ikraft: 2011-05-01 

17 § förordningen (2010:1879) 

om stöd till vissa åtgärder inom 

skogsbruket 

 2014:3 ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 

och 16 §§, fyra nya paragrafer 1 a, 7 a,  

10 a och 13 a §§, ändr. allm. råd, omtryck 

Ikraft: 2014-07-01 

– ” – 

 2016:1 upph. 7 a, 9 och 15 §§, ändr. 1 a, 3, 

8, 10-10 a och 12-13 a §§, ny rubrik 

närmast före 1 och 17 §§, upph. allm. råd 

till 9 §, ändr. allm. råd till 3 och 13 §§, 

allmän. råd till 10 §, omtryck 

Ikraft: 2017-01-15 

Övergångsbest. 

– ” – 
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SKSFS Nr Författningens rubrik, ändringar m.m. Bemyndigande 

2011:7 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd till Skogsvårdslagen 

Ikraft: 2012-01-01 

7, 8, 11, 12, 15 d, 24, 29, 30, 36 

och 38 §§ skogsvårds-

förordningen (1993:1096) 

 2012:2 ändr. 6 kap. 15, 18-20 §§ 

Ikraft: 2012-03-01 

29 § skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

 2012:5 ändr. 3 kap. 13 och 14 §§ samt 

allmänna råd till 3 kap. 14 § 

Ikraft 2012-09-01 

15 d § skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

 2013:2 upph. 7 kap. 5 och 6 §§, ändr. 

7 kap. 1, 8, 18, 19, 21 26, 31 och 34 §§, ny 

rubrik närmast före 7 kap. 19 §, rubrik 

närmast före 7 kap. 5 § flyttas närmast före 

7 kap. 33 a §, en ny paragraf, 7 kap. 33 a § 

samt en ny bilaga 4 

Ikraft 2014-03-01 

30 § skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

 2014:1 ändr. 6 kap. 15 § 

Ikraft: 2014-04-01 

29 § skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

 2014:2 ändr. 3 kap. 11 §, en ny paragraf, 

3 kap. 15 §. 

Ikraft: 2014-06-01 

15 d § skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

 2014:7 beteckn. 2 kap. 1 § ändr. till 2 kap. 

1 a §, två nya paragrafer, 2 kap. 1 § och 

2 kap. 14 a §, ändr. allm. råd, omtryck 

Ikraft: 2014-09-01 

7 § skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

 2015:2 ändr. 3 kap. 9 och 11 §§, 7 kap. 

1 §, sex nya paragrafer, 3 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 

2 d , 8 a, och 13 a, ändr. allm. råd 

Ikraft: 2015-06-18 

11, 15 och 30§§ skogsvårds-

förordningen (1993:1096) 

 

 2015:3 ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 och 4 §§, 

7 kap. 33 §, ändr. allm. råd 

Ikraft: 2016-01-01 

11 och 30 §§ skogsvårds-

förordningen (1993:1096) 

 2017:1 ändr. 6 kap 15§ 

6 kap 13 §, allm råd, 

Ikraft 2017-04-01 

29 § skogsvårdsförordningen 
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SKSFS Nr Författningens rubrik, ändringar m.m. Bemyndigande 

2013:1 Skogsstyrelsens allmänna råd till 7 kap. 

11 § miljöbalken (1998:808) och 6 § 

förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Ikraft 2013-11-01 

 

2013:3 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om anmälningsskyldighet för samråd 

enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende 

skogsbruksåtgärder. 

Ikraft 2014-04-01 

7 och 8 §§ förordning (1998:904) 

om anmälan för samråd 

2014:11 Skogsstyrelsens föreskrifter om 

virkesmätning 

Ikraft: 2015-03-01 

3-6 §§ förordningen (2014:1006) 

om virkesmätning 

2014:12 Skogsstyrelsens föreskrifter om en 

gemensam inlämningsfunktion för 

skogsägare 

Ikraft: 2015-01-14 

3 § förordningen (2013:44) om en 

gemensam inlämningsfunktion 

för skogsägare 

 2015:4 ändr. 1 och 2 §§, två nya 

paragrafer, 3 och 4 §§ 

Ikraft: 2016-06-13 

3 § förordningen (2013:44) om en 

gemensam inlämningsfunktion 

för skogsägare 

 2018:1 ändr. 1och 2 §§, ny paragraf 5 

Ikraft: 2018-06-15  

3 § förordningen (2013:44) om en 

gemensam inlämningsfunktion 

för skogsägare 

2016:2 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om användning av växtskyddsmedel på 

skogsmark 

Ikraft: 2017-01-16 

2 kap. 44 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

 


