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Skogsstyrelsens tillsynsområden 

Här följer en sammanställning av vilka lagar, förordningar och direktiv som 

Skogsstyrelsen bedömer ligger inom myndighetens tillsyn. 

- Skogsvårdslagen (1979:429), 

- Skogsvårdsförordningen (1993:1096), 

- Skogsbruksåtgärder som är samrådspliktiga enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken, enligt 2 kap. (avverkning, hyggesbehandling, 

beståndsanläggning, beståndsvård, uttag av skogsbränsle, 

skogsbilvägar, skogsgödsling, kalkning i skogsmark och andra 

skogsbruksåtgärder, i den mån verksamheterna och åtgärderna är 

sådana som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken och omfattas av 

skogsvårdslagen).  

- Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2013:13) om 

anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

- Uppföljning av länsstyrelsernas beslut efter prövning av ansökan om 

tillstånd till skogsbruksåtgärder som riskerar att påverka miljön i ett 

Natura 2000-område enligt 2 kap. 10 § miljötillsynsförordningen 

(2011:13). (avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, 

beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, 

kalkning i skogsmark och andra skogsbruksåtgärder, om 

verksamheterna eller åtgärderna kan påverka miljön i ett sådant 

område som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken). 

- Biotopskyddsområden på sådan mark som omfattas av bestämmelser i 

skogsvårdslagen och som har beslutats av Skogsstyrelsen i enlighet 

med 7 kap. 11 § miljöbalken. 

- Förordningen om verksamhetsutövarnas egenkontroll (1998:901) 

endast avseende verksamhetsutövare som utför skogliga åtgärder som 

är samrådspliktiga enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om 

fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut 

timmer och trävaror på marknaden. 

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 om 

detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta 

och på vilket sätt övervakningsorganisationer ska kontrolleras. 

- Lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror. 
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- Förordningen (2014:1010) om handel med timmer och trävaror. 

- Lagen (2014:1005) om virkesmätning. 

- Förordningen (2014:1006) om virkesmätning. 

- Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2014:11) om virkesmätning. 

- Rådets direktiv (1999/105/EG) av den 22 december 1999 om 

saluföring av skogsodlingsmaterial och ett antal tillhörande 

genomförandeakter. 

- Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2002:2) om produktion för 

saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av 

skogsodlingsmaterial, och ändringsföreskriften SKSFS 2008:2, och 

SKSFS 2021:3. 

-  Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2021:1) om avgifter vid 

produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial. Skogsstyrelsens 

föreskrifter SKSFS 1998:2 är upphävda per den 1 januari 2022 men 

gäller fortfarande för ärenden som har inletts hos Skogsstyrelsen före 

den 1 januari 2022 men ännu inte har avgjorts. 

- hantering enligt förordning (EU) nr 1143/2014, om hanteringen avser 

en skogsträdart av unionsbetydelse avsedd för virkesproduktion på 

sådan mark som omfattas av bestämmelser i skogsvårdslagen. 

 

 

 

 


