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Har du system för egenkontroll?  
Du som utför åtgärder i skogen kan omfattas av kravet på egenkontroll i miljöbalken. 
Det innebär att du måste ha ett system för att kontrollera att ditt företag följer lagar 
och regler och kunna göra förbättringar om det behövs.  

Bestämmelserna i miljöbalken säger att alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan 
påverka miljön måste planera och kontrollera sin verksamhet. Om ditt företag utför skogsbruksåtgär-
der som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön omfattas du av kravet på egenkontroll. Alla så-
dana åtgärder, till exempel byggande av skogsbilväg, måste anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.  

VARFÖR SKA SKOGSSTYRELSEN KONTROLLERA FÖRETAGENS EGENKONTROLL?  
Skogsstyrelsens uppgift är att utöva tillsyn över att reglerna om samråd för skogsbruksåtgärder följs. 
Under många år har vi haft fokus på tillsyn av enskilda objekt. Nu kompletterar vi med att granska att 
företagens system för egenkontroll fungerar. Tillsynen av enskilda objekt kommer tills vidare att fort-
sätta som vanligt. 
 
TILLSYN FRÅN OCH MED 2016 
Från och med 2016 kommer vi på Skogsstyrelsen att kontrollera systemen för egenkontroll hos före-
tag som omfattas av kravet på att anmäla skogsbruksåtgärder för samråd. Vi kommer att granska ett 
urval av företag varje år. Dessa kontroller kostar inget för företaget. 
 
HUR KOMMER TILLSYNEN GÅ TILL HOS DIG? 
Vid tillsynsbesöket kontrollerar vi bland annat företagets organisation, kunskap och rutiner för att be-
döma om egenkontrollen fungerar. Vi kommer även att diskutera situationer där rutinerna kring sam-
råd har brustit, det vill säga skogsbruksåtgärder som skulle ha föregåtts av samråd men där detta inte 
har skett. Om företaget inte uppfyller kraven kommer Skogsstyrelsen att skicka ett föreläggande om 
att rätta till bristerna. 
 
Du kan läsa mer om vilka skogsbruksåtgärder som kräver samråd, om egenkontroll och om Skogssty-
relsens tillsyn på skogsstyrelsen.se/miljobalken. Kontakta oss gärna om du har några frågor. 
 
KONTAKTPERSONER 
Anna-Clara Sjöström, Skogsstyrelsens tillsynsenhet, tfn 036-35 93 72 
Anna Marntell för norra Sverige, tfn 060-55 31 68 
Åsa Lundberg för mellersta Sverige, tfn 0650-377 88 
Lena Sandell för södra Sverige, tfn 033-48 25 67  


