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beslutade den 19 februari 2019.
Sakord: Skogsvård
Skogsstyrelsen föreskriver, med stöd av 29 § skogsvårdsförordningen
(1993:1096), i fråga om Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS
2011:7) till skogsvårdslagen, att 6 kap. 1, 15, 18, 19 och 20 §§ ska ha följande
lydelse.

6 kap. Åtgärder mot skadliga insekter
1 §1 För tillämpningen av föreskrifterna i detta kapitel har landet delats in i
områdena Norr och Söder.
Med område Norr avses Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och
Västernorrlands län samt Transtrands, Särna och Idre distrikt i Dalarnas län.
Med område Söder avses Gävleborgs län, Dalarnas län utom Transtrands,
Särna och Idre distrikt samt alla län söder därom.
Med distrikt avses den indelning av Sverige som anges i förordning (2015:493)
om distrikt, och som baseras på den territoriella församlingsindelning som fanns
den 31 december 1999.
15 §2 Åtgärder ska, enligt vad som anges nedan, vidtas för bekämpning av
granbarkborre inom
•
Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och
Blekinge län,
•
Skåne län: Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstads, Hörby, Höör,
Hässleholms, Perstorps, Klippans, Örkelljunga och Ängelholms kommuner,
•
Västra Götalands län: Vara, Falköpings, Tidaholms, Hjo, Tibro, Skövde,
Skara, Lidköping, Götene, Mariestads, Gullspångs, Töreboda och
Karlsborgs kommuner,
•
Örebro län: Laxå, Askersunds, Hallsbergs, Kumla, Örebro och Lekebergs
kommuner,
•
Gävleborgs län: Nordanstigs, Hudiksvalls, Ljusdals, Bollnäs, Ovanåkers
och Söderhamns kommuner,
•
Västernorrlands län: Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå
och Ånge kommuner,
•
Jämtlands län: Östersunds kommun, Bräcke och Ragunda kommuner, de
delar av Bergs och Härjedalens kommuner som ligger öster om väg E 45,
Ströms, Alanäs, Gåxsjö, Hammerdals, Fjällsjö, Bodums och Tåsjö distrikt
inom Strömsunds kommun.

1
Ändringen i 1 § innebär att ordet ”distrikt” ersätter ordet ”socknar” i andra och tredje stycket och att ordet ”distrikt”
definieras i fjärde stycket.
2
Ändringen i 15 § innebär att den första punktsatsen med sex län tillkommer och att de tre följande punktsatserna med
delar av län tillkommer. Ändringen i den sista punktsatsen innebär att ordet ”distrikt” ersätter ordet ”församlingar”.
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18 §3 När mer än 3 m3sk råa granar inom ett hektar skadats före den 1 juni genom
storm, snöbrott, brand eller på annat sätt, ska den volym som överstiger 3 m3sk
forslas till terminal, skogsindustri eller göras otjänlig som yngelmaterial för
granbarkborrar senast den 1 juli. Om skadan inträffat från och med 1 juni till och
med 15 september ska ovannämnda åtgärder ske senast inom 5 veckor från
skadetidpunkten.
Inom Östersunds kommun, Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls,
Timrå, Ånge, Bräcke och Ragunda kommuner, de delar av Bergs och Härjedalens
kommuner som ligger öster om väg E 45, samt inom Ströms, Alanäs, Gåxsjö,
Hammerdals, Fjällsjö, Bodums och Tåsjö distrikt inom Strömsunds kommun
gäller tidpunkten 15 juni istället för 1 juni och 15 juli istället för 1 juli.
19 §4 Rått granvirke, oavsett diameter, som inte omfattas av 20 § och som
avverkats före den 1 juni ska senast den 1 juli samma år forslas till terminal,
skogsindustri eller göras otjänligt som yngelmaterial. För rått granvirke som
avverkats under juni månad ska ovannämnda åtgärder ske senast den 1 augusti
och för rått granvirke som avverkats under juli månad ska ovannämnda åtgärder
ske senast den 1 september samma år.
Inom Östersunds, Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Ånge,
Bräcke och Ragunda kommuner, de delar av Bergs och Härjedalens kommuner
som ligger öster om väg E 45, samt inom Ströms, Alanäs, Gåxsjö, Hammerdals,
Fjällsjö, Bodums och Tåsjö distrikt inom Strömsunds kommun gäller tidpunkten
15 juni istället för 1 juni och 15 juli istället för 1 juli.
20 §5 Har råa granar, såväl stående och liggande träd som avverkat virke utsatts
för angrepp av granbarkborre får Skogsstyrelsen besluta att skogsmarkens ägare
eller annan som förfogar över skog eller virke senast den 1 juli, eller om
angreppet skett från och med 1 juni till och med 15 september vid tidpunkt som
Skogsstyrelsen bestämmer, ska ha avverkat angripna träd och ha transporterat allt
angripet virke till terminal, industri eller behandlat det så att någon ny
insektsgeneration inte kan lämna virket (sök- och plockmetoden). Detta gäller inte
träd och virke som uppenbart saknar betydelse som yngelmaterial för
granbarkborre.
Inom Östersunds, Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Ånge,
Bräcke och Ragunda kommuner, de delar av Bergs och Härjedalens kommuner
som ligger öster om väg E 45, samt inom Ströms, Alanäs, Gåxsjö, Hammerdals,
Fjällsjö, Bodums och Tåsjö distrikt inom Strömsunds kommun gäller tidpunkten
15 juni istället för 1 juni och 15 juli istället för 1 juli.
Om det av särskilda skäl behövs av hänsyn till lokala förhållanden får
Skogsstyrelsen besluta att åtgärderna ska vara vidtagna vid andra tidpunkter än de
nämnda.
Denna författning6 träder i kraft den 1 april 2019.
HERMAN SUNDQVIST
Maria Strand
(Tillsynsenheten)
Ändringen i 18 § innebär att ordet ”distrikt” ersätter ordet ”församlingar”.
Ändringen i 19 § innebär att ordet ”distrikt” ersätter ordet ”församlingar”.
Ändringen i 20 § innebär att ordet ”distrikt” ersätter ordet ”församlingar”.
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