
Skogsbruket och artskyddsförordningen –
synpunkter från ”drabbad” skogsägare 

• Kommunikation 

• Kompetens 

• Kostnad  

• Bevisbörda



Kommunikation
• Samrådsprotokoll från Skogsstyrelsen (SKS) och Länsstyrelsen (LST). 

Åtgärden kräver dispens enl. 14 § artskyddsförordningen vilket söks hos 
LST. SKS avslutar ärendet. 

• 6 mejl 5 telefonsamtal – två myndigheter   

• ”Kraven för att söka dispens är höga, och säger vi nej finns inga 
ersättningsbestämmelser” (LST)

• ”Vi tycker det är bäst att ni går tillbaka till SKS. Då är diskussionen 
fortfarande öppen och den sker med den myndighet som hanterar 
skogsbruksåtgärder. Kommer ni inte fram till någon lösning kan ni söka 
dispens hos oss.” (LST) 

• Önskemål: en myndighet ansvarar för artskydd/skogsbruk och kontakt 
med skogsägaren



Vem ska stå för kompetensen? 

• Svepande motiveringar byggda på hörsägen och påståenden 
utan källhänvisning

• ”Största hotet mot tjäder är avverkning av gamla skogar” 
• ”Tjäderpopulationen stärks inte genom skydd av gamla 

skogar utan genom att sköta unga bestånd på rätt sätt 
(Kuursula 2005)”

• Hargs Bruk begär och får till stånd gemensamt fältbesök med 
SKS & LST. Hargs Bruk lejer artspecialist för teorigenomgång 
och råd till oss alla i fält.

• Önskemål: En ansvarig myndighet som bekostar/har 
kompetens inom området skogsbruk/artskydd



Kostnad för artskydd i förhållande till 
pågående markanvändning

• Skillnad mellan pågående markanvändning och nybyggnation /annan 
exploatering?

• Vad får artskyddet kosta i förhållande till pågående markanvändning? 
- 5 % av omsättningen, 33 % av årligt resultat 

• Platsar inte som frivillig avsättning / tjädern är ett jaktbart vilt

• Vad händer om tjädern slutar spela? – ”Då får ni avverka, det finns 
inga särskilda naturvärden” (SKS) 

• Hargs Bruk vill ha en livskraftig stam av tjäder, men 
artskyddsförordningen kan medföra svåra valsituationer 

• Önskemål: Ersättning när artskyddet medför avsevärt intrång i 
pågående markanvändning



Bevisbörda 

• Vilka krav ska ställas för att stoppa en avverkning med hänvisning 
till artskyddsförordningen?  

• Hörsägen/vittnesmål från en privatperson (ornitolog)

• Viss rättsosäkerhet – enskild tjänsteman bedömer & dömer utan 
krav på fysiska bevis

• Finns det tjäder i skogen och i vilken omfattning spelar den i 
aktuellt område? – Hargs Bruk lejer expert för inventering till 
våren.

• Önskemål: ansvarig myndighet ska själv utreda och konstatera 
förekomst innan permanent beslut om att stoppa pågående 
markanvändning



Vad gör Hargs Bruk nu? 

• Läser in oss på området (skogsbruk anpassat till tjäder)

• Inrättar preliminärt skötselområde för tjäder ca 1 000 ha

• Avvaktar inventering till våren


