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Anmälan för samråd
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Mottagare

Skogsstyrelsen
Samrådsanmälan
Box 7
351 03 Växjö

Enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön anmälas för samråd
till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan åtgärden får påbörjas. Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
SKSFS 2013:3 ska följande åtgärder anmälas för samråd i de fall som framgår av anvisningarna på sidorna 5 och 6:
åtgärder i område med mycket stor betydelse för flora och fauna (så kallade nyckelbiotoper), dikesrensning, gödsling,
askåterföring, stubbskörd, anläggande av skogsbilväg eller byggande av traktorväg som innebär grävning eller schaktning i
större omfattning samt anläggande av basvägar som passerar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag.
Anmälan ska innehålla beskrivning av planerade åtgärder och uppgifter enligt föreskrifterna samt en karta som tydligt visar
var åtgärden ska utföras. Utöver de åtgärder och verksamheter som ska anmälas enligt 1 § i föreskriftrena finns den
grundläggande anmälningsskyldigheten för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för de åtgärder och verksamheter som kan
komma att väsentligt ändra naturmiljön.
Anmälan kan även skickas via e-post till samrad@skogsstyrelsen.se

A. Anmälan avser fastigheten/fastigheterna (Fler fastigheter kan anges under N på sidan 4.)
Fastighetsbeteckning

Kommun

Områdets mittpunktskoordinater

X/N

Församling

 RT 90

Y/E

 Sweref 99

B. Fastighetsägare (Vid flera ägare anges den som Skogsstyrelsen vid behov ska kontakta.)
Namn

Telefon

Adress

Postnummer, ort

Mobil

E-postadress

C. Ombud
Namn

Telefon

Företag

Ert ärendenummer

Mobil

E-postadress

D. Anmälan avser (OBS! Karta måste bifogas.)
Markera vad anmälan avser.

 Åtgärd i skogsområde med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna (nyckelbiotop) (E)
 Dikesrensning (F)

 Skogsgödsling (G)

 Askåterföring (H)

 Stubbskörd (I)

 Skogsbilväg (J)

 Traktorväg (K)

 Basväg (L)

 Annan skogsbruksåtgärd (M)

Innebär åtgärden avverkning av skog på en areal större än 0,5 ha?

2014-09-10

 Ja

 Nej
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E. Åtgärd i skogsområde med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna (nyckelbiotop)
Typ av skogsbruksåtgärd

 Föryngringsavverkning:

ha

 Gallring:

ha

 Röjning:

ha

 Naturvårdsåtgärd:

Beskriv vilka skyddsåtgärder som ska göras för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön.

F. Dikesrensning
Dikesrensning:

meter

Beskriv åtgärden och vilka skyddsåtgärder som ska göras för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Exempelvis var diket
mynnar ut, var eventuella översilningar och/eller slamgropar anläggs och vilka värdefulla miljöer som inte ska rensas.

G. Skogsgödsling (Analysprotokoll ska bifogas i det fall inte konventionellt gödselmedel används.)
Skogsgödsling:

ha

Lagringsplats

Givan av gödsel per ha

Givan av kväve (vid kvävegödsling) per ha

Typ av gödselmedel

Spridningsmetod

Tidpunkten för åtgärden

Ange skyddszoner och vilka andra åtgärder som ska göras för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön.

H. Askåterföring (Analysprotokoll ska bifogas.)
Askåterföring:
Lagringsplats

ha
Mängd aska i ton TS per ha

Tidpunkten för åtgärden

Ange skyddszoner och vilka andra åtgärder som ska göras för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön.

ha
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I. Stubbskörd
Stubbskörd:

ha

Ange skyddszoner och vilka andra åtgärder som ska göras för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Ange även eventuella ytor
som inte ska stubbskördas.

J. Skogsbilväg
Skogsbilväg:

meter

Beskriv åtgärden och vilka skyddsåtgärder som ska göras för att begränsa eller motverka skada på naturmiljö.

Beskriv skogsbilvägen

Beskriv överfart över våtmark

Beskriv överfart över vattendrag

Beskriv passage som berör särskilt känslig miljö

K. Traktorväg
Traktorväg:

meter

Beskriv åtgärden och vilka skyddsåtgärder som ska göras för att begränsa eller motverka skada på naturmiljö.

Beskriv överfart över våtmark

Beskriv överfart över vattendrag

Beskriv passage som berör särskilt känslig miljö
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L. Basväg
Basväg:

meter

Beskriv överfart över våtmark

Beskriv överfart över vattendrag

Övrigt

M. Annan skogsbruksåtgärd
Typ av åtgärd:

Yta eller längd:

ha

Beskrivning av åtgärden och vilka skyddsåtgärder som ska göras för att begränsa eller motverka skada på naturmiljö.

N. Anmälan avser fastigheten/fastigheterna
Fastighetsbeteckning

Kommun

Församling

O. Övriga upplysningar

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift markägare/ombud

Namnförtydligande

meter
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Anvisningar till blanketten anmälan för samråd
A och N. Anmälan avser fastigheten/fastigheterna
Om fler fastigheter berörs än vad som ryms på blanketten kan dessa förtecknas under
O. Övriga upplysningar eller på en särskild bilaga.

B. Fastighetsägare
Namn och adress till fastighetens lagfarne ägare ska anges. Om fastigheten har flera
ägare eller om flera fastigheter berörs ska den person anges som Skogsstyrelsen ska ha
som kontaktperson.

C. Ombud
Här anges såväl ombud med fullmakt som den som utan att vara formellt ombud hjälpt till
med att upprätta anmälan. Här anges också den som istället för eller tillsammans med
markägaren kan betraktas som verksamhetsutövare i miljöbalkens mening.

D–M. Anmälan avser
Markera den eller de åtgärder som anmälan avser.
Ange areal, sträcka och andra uppgifter för respektive åtgärd enligt blanketten och
beskriv i fritext hur åtgärden ska utföras och vilka anpassningar som planeras för att
förhindra eller minska skador på naturmiljön.

Karta
Till anmälan ska bifogas en karta där de anmälda områdena är inritade. Kartan bör vara i
en lämplig skala, normalt 1:5 000 - 1:20 000. Inritning av ytan/ytorna ska medge en enkel
och säker lokalisering var den anmälda åtgärden avses utföras. Det innebär i normalfallet
att kartan bör 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.
Vid anmälan om samråd för skogsgödsling, näringskompensation och liknande ser
Skogsstyrelsen gärna att kartan bifogas i form av en shapefil.

Analysprotokoll
Vid skogsgödsling i andra fall än konventionell kvävegödsling och vid askåterföring ska
analysprotokoll bifogas.

Föreskrifterna och allmänna råden
För att förtydliga vad som ska anmälas redovisas här vissa utdrag ur Skogsstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2013:3) om anmälningsskyldighet för samråd enligt
12 kap. 6 § miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder.

4 § Skogsbruksåtgärder i ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har mycket höga naturvärden och har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna och utgör eller
kan förväntas utgöra livsmiljö för akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära
hotade arter ska anmälas för samråd.
…
Allmänna råd till 4 § föreskrifterna

Kriterierna för den typ av skogsområde som omfattas av föreskriften motsvarar de
för nyckelbiotoper. Skogsområdet behöver dock inte vara registrerat som
nyckelbiotop av myndighet för att omfattas av föreskriften.
…
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5 § 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.
Exempel på anmälningspliktig dikesrensning är:
Rensning av diken som direkt mynnar ut i sjöar eller vattendrag.
Rensning av diken där risken för transport av partiklar till sjöar och

vattendrag är uppenbar, exempelvis på objekt med hög andel lätteroderade
jordar eller hög andel torvmark.
Rensning av diken som direkt berör eller ligger i anslutning till ett sådant

skogsområde som omfattas av 4 § föreskrifterna.
Rensning av diken i eller i anslutning till värdefulla våtmarksmiljöer där

naturvärdena är beroende av de hydrologiska förhållandena.
…
6 § Maskinell skogsgödsling ska anmälas för samråd.
…
7 § Maskinell återföring av aska ska anmälas för samråd.
…
8 § Stubbskörd i anslutning till sjö, vattendrag eller hänsynskrävande biotoper ska
anmälas för samråd. Detsamma gäller stubbskörd på fuktig eller blöt mark och på
finkornsrika marker i sluttande terräng.
…
9 § Anläggande av skogsbilväg och sådan traktorväg som medför grävning och
schaktning i större omfattning ska anmälas för samråd.
Anmälningsplikten gäller inte upprustning av gammal traktorväg, skogsbilväg
kortare än ca 300 meter och iordningsställande av vändplan. Även dessa åtgärder
och verksamheter omfattas dock av bestämmelserna om anmälan för samråd där
naturmiljön är särskilt känslig eller om åtgärden berör ett vattendrag.
…
10 § Anläggande av basväg som passerar över värdefulla våtmarker och värdefulla
vattendrag ska anmälas för samråd.
Anmälningsskyldigheten omfattar inte vinterbasvägar.
…
Allmänna råd till 10 § föreskrifterna

Med värdefulla våtmarker bör avses de våtmarker som är klassade som klass 1
eller 2 i länsstyrelsens våtmarksinventering och som finns registrerade i
Länsstyrelsens GIS-portal, sumpskogar som är klassade som 1 eller 2 i
Skogsstyrelsens sumpskogsinventering och som finns registrerade i Skogens pärlor
Även andra våtmarker med motsvarande värden bör omfattas. Begränsningen i
våtmarksinventeringen är 50 ha i norra Sverige och 10 ha i södra Sverige vilket
gör att det kan finnas andra värdefulla våtmarker än de som finns i våtmarksinventeringen.
Med värdefulla vattendrag bör avses de vattendrag som är utpekade av länsstyrelserna och registrerade hos dem.
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