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Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12
kap. 6 § miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder
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Utkom från trycket
den 17 januari 2014

beslutade den 17 december 2013.
Sakord: Naturvård
Skogsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 8 §§ förordning (1998:904)
om anmälan för samråd efter samråd med riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket
och länsstyrelsen och beslutar om följande allmänna råd.

Anmälningsskyldighet
1 § Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska åtgärder och verksamheter som kan komma
att väsentligt ändra naturmiljön anmälas för samråd.
I 4-10 §§ i dessa föreskrifter anges åtgärder och verksamheter av olika slag
som till sin natur är sådana att de riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och därför alltid ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.
Anmälningsskyldigheten ska anses fullgjord om Skogsstyrelsen underrättats
om åtgärden enligt gällande bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen.
Allmänna råd till 1 § föreskrifterna

Utöver de åtgärder och verksamheter som ska anmälas enligt 1 § finns den grundläggande anmälningsskyldigheten för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för
de åtgärder och verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
Detta innebär att även åtgärder som inte anges i föreskrifterna eller som i föreskrifterna anges som undantag, men som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön omfattas av anmälningsplikt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Definitioner
2 § I denna föreskrift avses med
Nytt naturtillstånd, stadiet efter att diket successivt och under lång tid växt
igen och förlorat sin vattenavledande förmåga samtidigt som flora och fauna eller
naturmiljön i övrigt i omgivande skogsmark under tiden efter senaste dikningen
förändrats och detta naturtillstånd skulle försvinna genom en rensning.
Långtgående igenväxning, stadiet före ett nytt naturtillstånd inträder. Igenväxning är en kontinuerlig och svåravgränsad process. Svårbedömda igenväxningar
på gränsen till nytt naturtillstånd, definieras som långtgående igenväxning.
Konventionellt kvävegödselmedel, kalkammonsalpeter, dvs. handelsgödselmedel som innehåller kalcium och magnesium och där kväve är det viktmässigt dominerande näringsämnet.
Skogsgödsling, spridning av gödselmedel av något slag som bedöms ge en produktionshöjande effekt.
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Askåterföring, den näringskompensation som sker efter uttag av träddelar utöver stamvirke för att skador inte ska uppstå på skogsmarkens långsiktiga näringsbalans och buffringsförmåga mot försurning.
Brukningsenhet, räknas den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.
Skogsbilväg, väg huvudsakligen avsedd för skogsbrukets behov där virkestransport kan ske med lastbil.
Traktorväg, iordningsställd väg av varaktig beskaffenhet huvudsakligen avsedd
för skogsbrukets behov där virkestransporter kan ske med terränggående fordon,
men inte lastbil.
Basväg, väg som används i samband med avverkning på avverkningsytan och
mellan avverkningsytan och avläggningsplats.

Allmänt om anmälans innehåll
3 § Av anmälan ska, utöver vad som anges i 8 § förordning (1998:904) om anmälan för samråd, framgå vilka skyddsåtgärder som ska utföras, de begränsningar
som ska iakttas och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att begränsa eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada på naturmiljön. I 4-10 §§
dessa föreskrifter finns ytterligare bestämmelser angående vad anmälan om samråd för respektive åtgärd ska innehålla. Av den karta som ska åtfölja anmälan ska
framgå verksamhetens eller åtgärdens geografiska placering och avgränsning.
Anmälan enligt 14 § skogsvårdslagen ska för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken i följande fall kompletteras med de uppgifter som anges i dessa föreskrifter.
 Annan avverkning, som omfattar minst 0,5 ha, än sådan röjning och gallring som främjar skogens utveckling i skogsområden med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna.


Stubbskörd i anslutning till sjö, vattendrag eller hänsynskrävande biotoper.
Stubbskörd på fuktig eller blöt mark och på finkornsrika marker i sluttande
terräng.



Avverkning som omfattar 0,5 ha eller mer och som görs inför anläggning
av sådan skogsbilväg och traktorväg som omfattas av 9 § dessa föreskrifter.

Skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för
flora och fauna.
4 § Skogsbruksåtgärder i ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har mycket höga naturvärden och har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna och utgör eller kan
förväntas utgöra livsmiljö för akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade
arter ska anmälas för samråd.
Förutom de krav som finns i de allmänna bestämmelserna i 3 § ska anmälan
innehålla uppgifter om hur stor areal som berörs av åtgärden
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Allmänna råd till 4 § föreskrifterna

Kriterierna för den typ av skogsområde som omfattas av föreskriften motsvarar de
för nyckelbiotoper. Skogsområdet behöver dock inte vara registrerat som nyckelbiotop av myndighet för att omfattas av föreskriften.
Information om vilka arter som kan vara akut hotade, starkt hotade, sårbara
och nära hotade kan fås bl.a. från gällande rödlista.

Dikesrensning
5 § Dikesrensning som kan ha en tydlig negativ påverkan på sjöar och vattendrag
eller som utförs i eller i anslutning till områden med höga naturvärden eller rensning av diken med inslag av långtgående igenväxning men där ett nytt naturtillstånd ännu inte har inträtt ska anmälas för samråd.
Exempel på anmälningspliktig dikesrensning är:


Rensning av diken som direkt mynnar ut i sjöar eller vattendrag.



Rensning av diken där risken för transport av partiklar till sjöar och vattendrag är uppenbar, exempelvis på objekt med hög andel lätteroderade
jordar eller hög andel torvmark.



Rensning av diken som direkt berör eller ligger i anslutning till ett sådant
skogsområde som omfattas av 4 § föreskrifterna.



Rensning av diken i eller i anslutning till värdefulla våtmarksmiljöer där
naturvärdena är beroende av de hydrologiska förhållandena.

Den sammanlagda längden på de diken som ska rensas ska anges. Av anmälan
ska framgå var dikessystemet mynnar ut och hur dikesrensningen avses att utföras. Alla de diken som ska rensas ska anges på den karta som ska åtfölja anmälan.

Skogsgödsling
6 § Maskinell skogsgödsling ska anmälas för samråd.
Anmälan ska göras kommunvis för respektive brukningsenhet. I anmälan ska
anges tidpunkt för åtgärden, areal som ska skogsgödslas, typ av gödselmedel,
spridningsmetod, givan av gödsel per hektar samt vid kvävegödsling givan av
kväve per hektar som ska spridas. Av anmälan ska framgå vilka skyddszoner som
ska tillämpas. Vidare ska av kartan framgå de bestånd som ska gödslas samt lagringsplatser för gödselmedel.
Förutom i de fall konventionellt kvävegödselmedel används, ska analysprotokoll från ett ackrediterat laboratorium eller motsvarande bifogas. Analysprotokollet ska innehålla en ämnesförteckning.

Askåterföring
7 § Maskinell återföring av aska ska anmälas för samråd.
Anmälan ska göras kommunvis för respektive brukningsenhet. I anmälan ska
anges tidpunkt för åtgärden, areal som ska askåterföras och mängd aska i ton
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TS/ha. Ett analysprotokoll för aktuell aska från ett ackrediterat laboratorium eller
motsvarande ska bifogas. Analysprotokollet ska innehålla en ämnesförteckning.
Av anmälan ska framgå vilka skyddszoner som ska tillämpas. Av kartan ska
framgå de bestånd där aska ska spridas samt lagringsplatser för askan.

Stubbskörd
8 § Stubbskörd i anslutning till sjö, vattendrag eller hänsynskrävande biotoper ska
anmälas för samråd. Detsamma gäller stubbskörd på fuktig eller blöt mark och på
finkornsrika marker i sluttande terräng.
I anmälan ska anges skyddszoner och vilka ytor på anmälda objekt som i förekommande fall inte ska stubbskördas.

Anläggande av skogsbilväg och traktorväg
9 § Anläggande av skogsbilväg och sådan traktorväg som medför grävning och
schaktning i större omfattning ska anmälas för samråd.
Anmälningsplikten gäller inte upprustning av gammal traktorväg, skogsbilväg
kortare än ca 300 meter och iordningsställande av vändplan. Även dessa åtgärder
och verksamheter omfattas dock av bestämmelserna om anmälan för samråd där
naturmiljön är särskilt känslig eller om åtgärden berör ett vattendrag.
Av anmälan och kartan som åtföljer anmälan ska framgå längden på vägen, hur
vägen ska anläggas vid våtmarkspassager samt hur överfarter över vattendrag och
diken ska göras då sådana är aktuella.

Anläggande av basvägar
10 § Anläggande av basväg som passerar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag ska anmälas för samråd.
Anmälningsskyldigheten omfattar inte vinterbasvägar.
Av anmälan och kartan som åtföljer anmälan ska framgå basvägens sträckning
och hur överfarter över våtmarker eller vattendrag ska göras i de fall sådana är
aktuella.
Allmänna råd till 10 § föreskrifterna

Med värdefulla våtmarker bör avses de våtmarker som är klassade som klass 1
eller 2 i länsstyrelsens våtmarksinventering och som finns registrerade i Länsstyrelsens GIS-portal, sumpskogar som är klassade som 1 eller 2 i Skogsstyrelsens
sumpskogsinventering och som finns registrerade i Skogens pärlor Även andra
våtmarker med motsvarande värden bör omfattas. Begränsningen i våtmarksinventeringen är 50 ha i norra Sverige och 10 ha i södra Sverige vilket gör att det
kan finnas andra värdefulla våtmarker än de som finns i våtmarksinventeringen.
Med värdefulla vattendrag bör avses de vattendrag som är utpekade av länsstyrelserna och registrerade hos dem.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2014
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MONIKA STRIDSMAN
NILS CARLBORG

5

