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Mottagare

Skogsstyrelsen
Avverkningsanmälan/-ansökan
Box 7
351 03 Växjö

Plats för streckkodsetikett

Anmälan om avverkning
Den här blanketten använder du för att anmäla om avverkning. Du kan också använda den för att anmäla
uttag av skogsbränsle, skyddsdikning eller om användning av främmande trädart eller vegetativt förökat
skogsodlingsmaterial. På sidan 5 hittar du anvisningar för hur du fyller i blanketten på bästa sätt. Eftersom
Skogsstyrelsen inte kan handlägga din anmälan om den inte är korrekt ifylld är det viktigt att du följer
anvisningarna.
Om anmälan
Om avverkningen omfattar minst 0,5 ha måste du göra en anmälan minst sex veckor innan du påbörjar
avverkningen. Anmälan är giltig i fem år. Varje anmälan får bara omfatta en behandlingsenhet. En
behandlingsenhet är antingen ett enda sammanhängande område eller flera delområden. Delområdena får
normalt ligga högst 100 meter ifrån varandra men ibland kan större avstånd accepteras, till exempel vid
avverkning av myrholmar. Då måste delområdenas planerade återväxt- och hänsynsåtgärder vara likartade.
Bifoga en karta
Bifoga en karta som visar det anmälda området. Om anmälan gäller föryngringsavverkning måste kartan visa
var du planerar att ta hänsyn till hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer, kulturlämningar, lokaler för arter och
skyddszoner.
Bekräftelser och kompletteringar
När anmälan har kommit in till Skogsstyrelsen och är komplett får markägaren och eventuella ombud en
bekräftelse. Om uppgifterna i anmälan är felaktiga eller ofullständiga begär Skogsstyrelsen in kompletteringar.
Det gäller inte för uppgifter om koordinater, e-postadresser eller uppgifter under avsnitt C. Ombud eller avsnitt
H. Frivilliga kompletterande uppgifter.
Du skickar anmälan till adressen ovan eller med e-post till avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se
A. Anmälan avser fastigheten
Fastighetsbeteckning

Kommun

Områdets mittpunktskoordinater

X/N

Församling

Y/E

RT 90

B. Fastighetsägare (om det finns flera ägare anger du den som Skogsstyrelsen vid behov ska kontakta)
Namn

Telefon

Mobil

Adress

Postnummer, ort

E-postadress

Jag vill i första hand bli kontaktad via e-post

SKS 18.01 1905

C. Ombud
Namn

Telefon

Mobil

Adress

Postnummer, ort

Företagsnamn

E-postadress

Ert ärendenummer

Sweref 99
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D. Vad anmälan gäller (kryssa för ett eller flera alternativ, se anvisningar på sidan 5)
1. Föryngringsavverkning (fyll även i avsnitt F och om det är aktuellt avsnitt G)
Planerad avverkning

ha Avdelning nummer

Planerade föryngringsåtgärder genom skogsodling
Plantering utan frö-/skärmträd
Markberedning

ha Plantering med frö-/skärmträd

ha Sådd

ha

ha

Planerade föryngringsåtgärder genom naturlig föryngring
Med frö-/skärmträd

ha Utan frö-/skärmträd

ha

Markberedning

ha Trädslag frö-/skärmträd

Genom upprepad utglesning
Frö-/skärmträd, antal

ha
per ha

2. Avverkning för annat ändamål än virkesproduktion
Planerad avverkning

ha Ändamål

År då omläggningen planeras

Beskriv vilka åtgärder du planerar för att begränsa miljöpåverkan vid avverkning för byggande av skogsbilväg, t.ex. vid
passager över våtmarker, vattendrag och över särskilt värdefulla miljöer.

3. Avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden eller för att möjliggöra försöksverksamhet
Planerad avverkning

ha

Bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden

Försöksverksamhet

Beskriv syftet och hur du planerar att utföra åtgärden

4. Användning av främmande trädart
Planerad areal

ha Trädart

5. Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial
Planerad areal

ha Trädart

Frökälla

6. Uttag av skogsbränsle
Uttag av GROT (grenar och toppar)

ha

Uttag av stubbar

7. Skyddsdikning (markera skyddsdikets avslut eller utlopp på kartan)
Skyddsdikning

ha

Beskriv de åtgärder du planerar för att begränsa miljöpåverkan

ha
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E. Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (På den här blanketten kan du i samband med planerad avverkning
anmäla för samråd om dikesrensning och basväg/traktorväg inom samma område som avverkningen. Om du vill anmäla för samråd om
andra åtgärder använder du blanketten Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken som finns på www.skogsstyrelsen.se)

Dikesrensning (markeras på karta)

m

Beskriv de åtgärder du planerar för att begränsa miljöpåverkan, t.ex. var diket mynnar ut, anläggning av slamgropar,
översilningar, vilka dikessträckor som inte rensas etc.

Basväg/traktorväg (markeras på karta)

m

Beskriv de åtgärder du planerar för att begränsa miljöpåverkan, t.ex. vid överfarter över våtmarker eller vattendrag eller
andra känsliga miljöer.

F. Planerad hänsyn till naturvärden och kulturmiljövärden
1. Hänsyn till biotoper, kulturmiljöer och kulturlämningar (ska framgå alternativt markeras på karta)
Inom eller angränsande mot avverkningsområdet finns
1 Bäckdråg/ravin
5 Blockmark/bergbrant
9 Myrholme
2 Källa/småvatten
6 Hällmarksskog
10 Rest av hagmark/löväng
3 Udde/ö/bryn
7 Naturskogsrest
11 Röjningsröse
4 Strand-/sumpskog
8 Yngre brandfält
12 Äldre färdväg/stig/stenmur
Beskriv den hänsyn du planerar att ta till kulturvärden och naturmiljövärden.

13 Rest av kvarn/såg e.d.
14 Kolningsanl/tjärdal
15 Husgrund e.d.
16 Annat

2. Hänsyn till arter (ska framgå alternativt markeras på karta)
Inom eller angränsande mot avverkningsområdet finns
17 Lokaler för arter angivna med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen eller rödlistade arter
19 Tjäderspelplats
18 Lokaler för prioriterade fåglar enligt bilaga 4 till föreskrifterna till skogsvårdslagen eller rödlistade fåglar
20 Annat
Beskriv den hänsyn du planerar att ta och ange vilka arter hänsynen avser.

3. Skyddszoner (ska framgå alternativt markeras på karta)
Avverkningsområdet gränsar mot
21 Skogligt impediment
22 Vatten
23 Kulturmiljö
Beskriv den hänsyn du planerar att ta till skyddszoner.

24 Bebyggelse

25 Öppen jordbruksmark

4. Träd, trädsamlingar och döda träd
Jag avser att ta hänsyn genom att lämna kvar
Äldre barrträd
Döda stående eller liggande träd
Äldre/grova lövträd
Trädsamlingar
Hålträd/boträd
Ovanliga trädslag och buskar

Träd med brand-/kulturspår
Hassel, lind, lönn, ask, alm, rönn, sälg
Vårdträd/bärande träd

Naturliga högstubbar
Tillskapade högstubbar
Andra träd
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5. Hänsyn till mark och vatten
Jag avser att ta hänsyn för att förhindra eller begränsa
Körskador
Skador på allmänt nyttjade stigar/leder
Skador på vatten vid terrängkörning
Näringsläckage och slamtransport till
Skador på vatten vid skyddsdikning och
Försurning av mark och vatten vid
sjöar och vattendrag
stubbskörd
uttag av grot och stubbar
Beskriv de åtgärder du planerar för att förhindra eller begränsa skador på mark och i vatten

Avverkningen berör en fornlämning som skyddas av kulturmiljölagen.

G. Planerad hänsyn till rennäringen
Avverkningen ligger
Inom året-runt-marker, (obligatoriskt att redovisa planerad hänsyn)
Utanför året-runt-markerna men inom renskötselområdet, (frivilligt att redovisa planerad hänsyn)
Den berörda samebyn har fått möjlighet till samråd. (bifoga skriftligt bevis)
Samråd med berörd sameby har genomförts. (bifoga protokoll)
Inom eller angränsande mot avverkningsområdet finns
26 Arbetshage
28 Flyttled
30 Uppsamlingsområde
32 Hänglavsbärande skog
27 Beteshage
29 Rastbete
31 Svår passage
33 Kalvningsland
Jag kommer att ta hänsyn genom att
34 Vinteravverka
36 Spara hänglavsbärande
37 Anpassa hyggesstorlek
39 Anpassa skogsbilväg
35 Spara kantzoner
trädgrupper
38 Ej koncentrera hyggen
40 Markbereda skonsamt
Beskriv övrig hänsyn som du planerar att ta till rennäringen

H. Frivilliga kompletterande uppgifter
1. Skogsvårdsavtal och avverkningsplanering
Det finns avtal om föryngringsåtgärder mellan skogsägaren och virkesköpande eller annat företag
Avverkningsplaneringen är gjord
I fält på barmark

I fält på snö

På kontoret via bildmaterial

2. Markberedningsmetod
Hög

Fläck

Långfläck

Invers

Harv

Fräs

Bränning

Annan

3. Övriga upplysningar

Underskrift
Datum

Underskrift, markägare/ombud

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter - För att hantera din avverkningsanmälan behöver vi spara de uppgifter du anger på denna blankett. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Skogsstyrelsen bevarar dina uppgifter enligt de krav som
finns i arkivlagen. Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr
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Anvisningar för att fylla i blanketten anmälan om avverkning
A. Anmälan avser fastigheten
Här anger du fastighetens korrekta namn och registerbeteckning. Om det anmälda
området berör fler än en fastighet anger du den fastighet som berörs till störst del.
Det är bra om du anger det anmälda områdets mittpunktskoordinater, det gör det enklare
för Skogsstyrelsens att lokalisera området. Ange vilket koordinatsystem du använder,
antingen RT 90 eller Sweref 99. X och N (north) resp. Y och E (east) motsvarar varandra i
resp. koordinatsystem.
B. Fastighetsägare
Ange namn och adress till fastighetens lagfarne ägare. Om fastigheten har fler ägare
räcker det att en av ägarna anges. Om fastigheten nyligen bytt ägare och den nye ägaren
inte fått lagfart ännu ska ägarbytet kunna styrkas med köpebrev eller motsvarande.
C. Ombud
Här anges namn på antingen ett ombud med fullmakt, en person som hjälpt till att göra
anmälan utan att vara formellt ombud eller den som kommer att genomföra
avverkningen.
D. Vad anmälan gäller
En anmälan kan antingen avse punkt 1, 2 eller 3, dock inte två av dom på samma
blankett. Du kan anmäla om punkt 4, 5, 6 eller 7 i samband med anmälan om
föryngringsavverkning eller senare, dock senast sex veckor innan åtgärden påbörjas.
Om en anmälan, som avser en tillkommande åtgärd t.ex. skyddsdikning eller uttag av
skogsbränsle, skickas in efter att anmälan om avverkning har gjorts ska denna anmälan
innehålla uppgifter om fastighetsägare, fastighetsbeteckning samt en karta över det
område som åtgärden avser. Även i dessa fall gäller regeln om högst en behandlingsenhet
på varje blankett. Om anmälan avser skyddsdikning ska skyddsdikets utlopp eller avslut
markeras på kartan.
E. Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
I samband med anmälan om avverkning kan anmälan för samråd göras för dikesrensning
och basvägar/traktorvägar som rör den planerade avverkningen. Dikesrensning som kan
ha en tydlig negativ påverkan på sjöar och vattendrag eller som utförs i eller i anslutning
till områden med höga naturvärden eller rensning av diken med inslag av långtgående
igenväxning men där ett nytt naturtillstånd ännu inte har inträtt ska anmälas för samråd.
Traktorvägar som medför grävning och schaktning i större omfattning samt anläggande
av basväg som passerar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag ska
anmälas för samråd. Anmälningsskyldigheten omfattar inte vinterbasvägar.
F, G. Planerad hänsyn till naturvärden och kulturmiljövärden samt till rennäringen
Den hänsyn som planeras i samband med avverkningen ska redovisas på blanketten.
Det är viktigt att den angivna hänsynen så långt möjligt överensstämmer med den hänsyn
som verkligen kommer att tas. För att anmälan ska kunna handläggas måste någon form
av hänsyn vara angiven. Planerad hänsyn till rennäringen är obligatorisk att redovisa
inom rennäringens året-runt-marker men frivillig inom övriga renskötselområdet.
H. Frivilliga kompletterande uppgifter
Behöver inte fyllas i men är värdefulla för myndighetens handläggning och uppföljning.
Karta
Till anmälan ska bifogas en karta där det anmälda området är inritat. Kartan bör vara i en
lämplig skala, normalt 1: 5 000 – 1:20 000. Inritning av området samt övrig information i
kartbilden ska medge enkel och säker lokalisering av det anmälda området. Det innebär i
normalfallet att kartan ska innehålla fastighetsgränser och namn på fastigheter, orter,
vattendrag m.m. Bakgrundsbilden kan vara en fotobild eller av annan typ men bör tydligt
spegla markanvändning och olika ägoslag.
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Vid planerad föryngringsavverkning ska på kartan framgå hänsynskrävande biotoper,
kulturlämningar och kulturmiljöer, lokaler för arter samt skyddszoner där hänsyn till
naturvårdens och kulturmiljövärdens intressen planeras. Om anmälan även avser
skyddsdikning, dikesrensning eller basvägar/traktorvägar (anmälan för samråd 12 kap.
6 § miljöbalken) ska skyddsdikenas utlopp eller avslut samt rensningsdikenas respektive
vägarnas sträckning framgå på kartan.
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