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Lagstiftningen kring skogen

Regeringsformen
(2:15 Äganderätten)

Miljöbalken Skogsvårdslagen
(Artskydds-
förordningen)



Disposition 

 Myndigheterna kring skogen?

 Artskydd i skogen – två parallella 
system? 

 Artskydd utan ersättningsrätt? 



Myndigheterna kring skogen

Länsstyrelsen Skogsstyrelsen
Rollen som Rollen som 
”genomdrivare” av ”problemlösare” inom
miljölagstiftningen. ramen för den 

svenska modellen 
om ”frihet under 
ansvar”. 



”Frihet under ansvar” 

• Lagstiftningen (skogsvårdslagen) sätter 
miniminivån för miljöhänsyn

• Förväntningar på markägaren att på 
frivilliga basis gå längre genom t.ex. 
certifiering, frivilliga avsättningar, 
naturvårdsavtal, etc. 



Myndigheterna kring skogen

Länsstyrelsen Skogsstyrelsen
(”genomdrivande”)     (”problemlösande”)

1994 Naturvårdslagen Skogsvårdslagen
(NVL) (SVL)

Avreglering 



Lagstiftningen kring skogen

Länsstyrelsen Skogsstyrelsen
”genomdrivande”      ”problemlösande”

1994 NVL SVL (avreglering)

1995 EU-medlemskap:
Naturvårdsdirektiven:
* Fågeldirektivet
* Art- och habitat-
direktivet



Lagstiftningen kring skogen

Länsstyrelsen Skogsstyrelsen
”genomdrivande”      ”problemlösande”

1994 NVL SVL (avreglering)

1995 EU-medlemskap:
NV-direktiv

1999     Miljöbalken (MB)
15 miljökvalitetsmål
(t.ex. Levande skogar)



Lagstiftningen kring skogen

Länsstyrelsen Skogsstyrelsen
”genomdrivande”      ”problemlösande”

1994 NVL SVL (avreglering)

1995 EU-medlemskap:
NV-direktiv

1999                  MB
15 miljökvalitetsmål

2008 Artskyddsförordningen  



Lagstiftningen kring skogen

Länsstyrelsen Skogsstyrelsen
”genomdrivande”      ”problemlösande” ?

1994 NVL SVL (avreglering)

1995 EU-medlemskap:
NV-direktiv

1999                  MB Av-
reglerat?

2008 Artskyddsförordningen  



Artskydd och skogsbruk 

Artskyddsförbud - Förebyggande
dispens modell

(Länsstyrelsen) (Skogsstyrelsen)

Artskyddsförordningen 12:6 MB; samråd
(4§, 7 § och 14 §) om 2 kap och AF

+ SVL



MD, mål nr. M 789-15
”Bombmurklan”

• Ansökan om dispens från förbud i 
artskyddsförordningen för avverkning i 
skog med förekomst av bombmurkla. 

• Nekad dispens hos länsstyrelsen och 
mark- och miljödomstolen



MD, mål nr. M 789-15
”Bombmurklan”

• ”Enligt mark- och miljödomstolens 
mening torde det vara svårt att hävda att 
den rådighetsinskränkning som 
tillämpningen av artskyddsförordningen i 
föreliggande fall medför inte har 
föreskrivits av miljöskyddsskäl.” 

• Tar stöd av SOU 2013:59.  



Äganderätten 2 kap 15 § RF

• Vid inskränkningar i markanvändningen 
föreligger rätt till ersättning om ”pågående
markanvändning” avsevärt försvåras (2 st). 

• Undantag om inskränkningen sker av 
hälsoskydds- eller miljöskyddsskäl eller av 
säkerhetsskäl.   



Ersättningsrätt vid laglig 
markanvändning

• Vid inskränkningar i markanvändningen 
föreligger rätt till ersättning om ”pågående” 
[laglig] markanvändning ”avsevärt” 
försvåras. (2  kap 15 § 2 st RF)

• 2 kap MB och artskyddsförordningen sätter
ribban för vad som kan betraktas som “laglig”
markanvändning. 

• Hur högt kan ribban sättas? (Jfr 2 kap 7 § MB 
rimlighetsavvägningen – så länge det inte kan
anses orimligt)  



Tack!

Maria Forsberg

Maria.forsberg@slu.se / maria.forsberg@jur.uu.se
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