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Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter 

(SKSFS 2008:6) om stöd för att öka arealen ädellövskog; 

beslutade den 16 juni 2009. 

 

Sakord: Landsbygdsprogrammet 

 

SKSFS 2009:1 

Utkom från trycket 

den 24 juni 2009  

Omtryck 

  
    Skogsstyrelsen föreskriver, med stöd av 1 kapitlet 12 och 33 §§ 
förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och 

efter samråd med Statens jordbruksverk och de organisationer som har 

representanter i övervakningskommittén i fråga om styrelsens 

föreskrifter (SKSFS 2008:6) om stöd för att öka arealen ädellövskog 

   dels att 8 § ska upphöra att gälla, 

   dels att 1, 3, 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse, 

   dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 6 a och 10 a 

§§, av följande lydelse. 

   dels att det i föreskrifterna ska införas en ny rubrik närmast före 10 a 

§. 

   Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den 

dag då denna författning träder i kraft. 

Föreskrifternas tillämpningsområde 

1 § Denna författning gäller stöd för nyanläggning och återskapande av 

ädellövskog enligt 2 kapitlet 32-33 §§ förordningen (2007:481) om stöd 

för landsbygdsutvecklingsåtgärder.  

 

2 § Denna författning kompletterar 

1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 

om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 1, 

2. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 

december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets 

förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för 

 
1
 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698R).  
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landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (EJFLU)2, 

3. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 

december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets 

förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och 

tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling3, 

4. förordning (2007:481) om stöd för 

landsbygdsutvecklingsåtgärder. 

 

Definitioner 

3 § I dessa föreskrifter avses med: 

 

 

Gallring: Med gallring avses beståndsvårdande 

utglesning av skog under tillvaratagande 

av virke.  

 

Markberedning: Med markberedning avses bearbetning 

av marken i syfte att få en gynnsam 

växtplats för plantan. 

 

Röjning: Med röjning avses beståndsvårdande 

utglesning av skog utan tillvaratagande 

av virke. 

 

Ädellövskog: Ädellövskog har i dessa föreskrifter 

samma betydelse som i 23 § 

skogsvårdslagen (1979:429). 

 

Ädla lövträd: Med ädla lövträd avses de trädslag som 

anges i 22 § skogsvårdslagen 

(1979:429).  

Grundläggande krav för ansökan om stöd och för ansökan om 

utbetalning 

4 § En ansökan ska göras skriftligen på de blanketter som Skogsstyrelsen 

har fastställt och innehålla de uppgifter som framgår av blanketterna. 

Detsamma gäller uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan. 

 
2
 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).  

3
 EUT L 368, 23.12.2006, s. 74 (Celex 32006R1975). 
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Uppgifter som inte påverkar ansökt stödbelopp eller det belopp som ska 

utbetalas får dock lämnas på annat sätt om Skogsstyrelsen medger det. 

     En ansökan ska lämnas in i original och vara undertecknad av 

sökanden, behörig firmatecknare eller ombud för sökanden.  

 

5 § För att en ansökan ska anses inkommen ska den ha lämnats på 

blankett som Skogsstyrelsen fastställt. En ansökan via telefax eller e-post 

anses inkommen om originalet lämnas in i nära anslutning till detta.  

 

6 § En ansökan får kompletteras inom den tid som Skogsstyrelsen 

bestämmer. 

6 a § En begäran om ändring av ett beslut om stöd ska ske skriftligen och 

ha kommit in senast den dag (klardatum) som har fastställts i beslutet 

om stöd för att kunna beaktas. En muntlig begäran inom samma tid 

godtages som en begäran gjord i rätt tid om den bekräftas skriftligen i 

nära anslutning till detta.  

Ansökan om utbetalning av stöd 

7 § Ansökan om delutbetalning får inges högst det antal gånger som 

fastställts i beslutet om stöd. 

      Ansökan om slututbetalning ska omfatta minst 20 procent av det 

totala stödbeloppet och ska ha kommit in till Skogsstyrelsen senast den 

dag (klardatum) som har fastställts i beslutet om stöd.  

 Om en ansökan om slututbetalning kommer in senare än tre månader 

efter det datum (klardatum) som fastställts i beslutet om stöd ska 

ansökan avvisas.  

 Om förseningen enligt andra stycket beror på force majeure eller 

andra exceptionella omständigheter ska avvisning inte ske under 

förutsättning att dessa omständigheter anmäls skriftligen till 

Skogsstyrelsen inom tio arbetsdagar från den tidpunkt då stödmottagaren 

är i stånd att göra detta. En muntlig anmälan inom samma tid godtages 

som en anmälan gjord i rätt tid om den bekräftas skriftligen i nära 

anslutning till detta. 

  
8 § (Har upphävts genom SKSFS 2009:1) 

 
9 § Stöd får inte lämnas för 

1. en kostnad som avser en aktivitet som är påbörjad före det 

datum ansökan om stöd kommit in till Skogsstyrelsen, 

2. en kostnad som är betalad före det datum ansökan om stöd 

kommit in till Skogsstyrelsen.  
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Undantag 

10 § Om det finns särskilda skäl kan Skogsstyrelsen medge undantag 

från bestämmelserna i 11-14 och 16 §§ i denna författning.  

Stödberättigande kostnader 

10 a § Stöd för inköp av plantor lämnas endast för lövträdsplantor. 

Villkor för stöd 

11 § Stöd får inte lämnas till insatser som skadar natur- eller 

kulturmiljön eller något annat starkt allmänt intresse. 

 

12 § 

Vid nyanläggning av ädellövskog ska plantorna ha en minsta höjd av 

20 centimeter och i huvudsak fördelas jämnt över det stödberättigande 

området. 

  

13 § Om det inte strider mot någon författning eller myndighetsbeslut, 

ska markberedning utföras före plantering.  

 

14 § Hela det planterade området ska inhägnas med nätstängsel av 

metall som har en höjd av minst två meter.  

 

15 § Av artikel 72 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 

september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), framgår att en 

investering ska bibehållas och inte genomgå någon betydande förändring 

som negativt påverkar syftet med investeringen under de närmaste fem 

åren efter beslutet om stöd. I annat fall kan stödet komma att krävas 

tillbaka. 

Stödmottagaren ska därför under nämnda period utöva tillsyn över 

insatsen och vidtaga sådana skötselåtgärder som behövs, som t.ex. att 

reparera och underhålla stängsel, gräsrensa, röja m.m., för att beståndet 

ska bibehållas och ha goda förutsättningar att kunna utvecklas till en 

ädellövskog.  

 

 § Vid bestämning av den areal som ska ligga till grund för beräkning 

av takbeloppet enligt 2 kap. 32 § förordning (2007:481) om stöd för 

landsbygdsutvecklingsåtgärder, ska områdets yttergräns beräknas tre 

meter utanför en tänkt yttersta planteringsgräns. Från denna areal ska 

avräknas ytan av de områden inom det planterade området som inte är 
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lämpliga att plantera. Denna avräkning ska göras i enlighet med den 

uppskattning av dessa områdens sammanlagda storlek som 

Skogsstyrelsen gör.  

Ny aktör 

17 § Om den som ansökt om eller beviljats stöd önskar överföra ansökan 

eller stödet till annan enligt överenskommelse dem emellan, ska båda 

parter lämna in en gemensam begäran om detta till Skogsstyrelsen. 

    Av den gemensamma begäran ska det framgå att övertagaren åtar sig 

att följa de regler som gäller för stödet. Om det är fråga om övertagande 

av  

beviljat stöd, ska det av den gemensamma begäran även framgå att 

övertagaren åtar sig att följa villkoren i det ifrågavarande beslutet.   

Återkallelse av beslut 

18 § Skogsstyrelsen har rätt att återkalla beslut om stöd om synnerliga 

skäl föreligger.  

Ikraftträdande  

Denna författning4 träder i kraft den 29 december 2008, då 

Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2007:6) om stöd för nyanläggning 

av ädellövskog ska upphöra att gälla.  

   

------------- 

 

Denna författning5 träder i kraft den 1 juli 2009.  

 

 

 

 

 

 

MONIKA STRIDSMAN 

 

Annelie Stomberg 

(Enheten för lag och områdesskydd)

  

 

 
4
 SKSFS 2008:6 

5
 SKSFS 2009:1 


