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Nemus version 1.1

• En ärendemall för avverkning med

- alla skogstyper

- alla avverkningstyper

- alla övriga anmälningar (skogsbränsle, skyddsdikning, vegetativt förökat material)

- några samråd
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Nemus 2.0

• En ärendemall blir många ärendemallar

- arkivbestämmelser

- kunna avsluta ärenden tidigare

- tydligare vilka uppgifter som hör till vilken ärendetyp
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Nio ärendemallar för avverkning

• Föryngringsavverkning normalskog

• Föryngringsavverkning ädellöv

• Föryngringsavverkning fjällnära

• Omläggning normalskog

• Omläggning ädellöv

• Omläggning fjällnära

• Bevara/utveckla och försöksverksamhet normalskog

• Bevara/utveckla och försöksverksamhet ädellöv

• Bevara/utveckla och försöksverksamhet fjällnära
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Ärendemallar för övriga anmälningar

• Uttag av skogsbränsle

- måste höra ihop med ett avverkningsärende

• Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial

- måste höra ihop med ett avverkningsärende

• Skyddsdikning 

- kan höra ihop med ett avverkningsärende

- kan skickas in enskilt
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Ärendemallar för skogsbruksåtgärder (samråd)

• Dikesrensning

• Skogsbilväg

• Askåterföring

• Skogsgödsling

• Annan skogsbruksåtgärd

• Dessa åtgärder finns inte längre i avverkningsschemat

• Viktigt att det blir möjligt att ange frivilliga uppgifter
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Kombinera ärendemallar

• Varje ärendemall blir en egen ärendetyp

• I ett inskick kan flera ärendemallar ingå

- en anmälan/ansökan om avverkning

- flera övriga anmälningar

- flera anmälningar om skogsbruksåtgärder (samråd)

- en anmälan/ansökan om fornlämningsåtgärd

• Exempelinskick finns på vår webbplats: Skogsstyrelsen - Teknisk 

dokumentation
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https://skogsstyrelsen.se/sjalvservice/tjanster-for-foretag/nemus/teknisk-dokumentation/


Gemensamma scheman

• Element som återkommer i flera ärendemallar finns i gemensamma 

scheman

- dataTypes_2 (berörda)

- avverkningDataTypes_1 (hänsyn, trädarter m.m.)
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Nya ärendemallar

• Kontroller är flyttade från regler till ärendemallar

- geometrier

- obligatoriska fält

- fält får inte vara tomma

• Regler finns fortfarande

- stoppande

- komplettering

- information
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Nya rutiner

• Ärendebeteckningar för respektive ärendetyp 

• Inga kvittomejl skickas ut

• Anmälan/ansökan i PDF-format hämtas i Nemus 

• Statusarna innehåller även statustext

• Andra dokument (t.ex. information och beslut) kommer kunna 

hämtas i Nemus i kommande version
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Påbörjas tidigast-datum

• Finns tre ärendehändelser för påbörjas tidigast-datum

- påbörjas tidigast-datum skapat (samma som finns i Nemus version 1.1)

- påbörjas tidigast-datum ändrat (undantagsfall, kommer även att kommuniceras 

på annat sätt)

- påbörjas tidigast-datum borttaget (undantagsfall, kommer även att kommuniceras 

på annat sätt)
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Nya servicekonton

• Slår ihop våra inloggningsservar till en gemensam

• Ansöka om nytt servicekonto för version 2.0

• ClientID kommer att flyttas med
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Vad händer nu?

• Driftsättning i Nemus testmiljö 23 juni

• Driftsättning i Navets testmiljö 20 augusti (preliminärt)

• Driftsättning i produktion 17 september (preliminärt)

• Nemus version 1.1 kommer att finnas kvar under den gamla URL:en

• Nemus version 2.0 får en ny URL, kommer finnas på Skogsstyrelsen –
Nemus

• Den gamla ärendemallen för avverkning och de nya ärendemallarna finns 
parallellt till hösten 2024

• De gamla ärendemallarna för skogsbruksåtgärder tas bort, undantag är 
dikesresning som berör fisket (går till LST)

• Ärendemallarna för fornlämning och markavvattning påverkas inte
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https://skogsstyrelsen.se/sjalvservice/tjanster-for-foretag/nemus/


Information på vår webb

• Scheman

• Regler

• Exempel på inskick

• Information om geometrier

• Ansökan om nytt servicekonto

• Skogsstyrelsen - Teknisk dokumentation
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https://skogsstyrelsen.se/sjalvservice/tjanster-for-foretag/nemus/teknisk-dokumentation/


Support och frågor

• Formulär på Skogsstyrelsen - Nemus

• Mejla till supportnemus@skogsstyrelsen.se
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https://skogsstyrelsen.se/sjalvservice/tjanster-for-foretag/nemus/
mailto:supportnemus@skogsstyrelsen.se

