
 

 
 

 
 

 
  

 
    

 

    
 

   
 

  

  

  

   

 

    

   

 

  

  

 

Anmälan för samråd 1(5) 

Plats för streckkodsetikett  Skogsstyrelsen 
Samrådsanmälan 
551 83 Jönköping 

Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till 
Skogsstyrelsen minst sex veckor innan åtgärden påbörjas, enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Vilka 
skogsbruksåtgärder som det kan handla om framgår av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SKSFS 2013:3). Föreskrifterna hittar du på Skogsstyrelsens webbplats, Skogsstyrelsen – 
Skogsstyrelsens föreskrifter. 

Även åtgärder som inte anges i föreskrifterna eller som i föreskrifterna anges som undantag, men 
som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd. 

Anmälan ska innehålla beskrivning av planerade åtgärder, skyddsåtgärder och en karta som tydligt 
visar var åtgärden ska utföras. 

Skicka anmälan till adressen ovan eller med e-post till samrad@skogsstyrelsen.se

A. Anmälan avser fastigheten  (fler fastigheter kan anges under M)
Fastighetsbeteckning Kommun 

Områdets mittpunktskoordinater N E 

B. Fastighetsägare
Namn Adress Postnummer, ort 

E-postadress Telefon 

☐ Jag har fullmakt att företräda samtliga av fastighetens ägare

C. Ombud med fullmakt
Namn Adress Postnummer, ort 

E-postadress Telefon 

Företagsnamn Ert ärendenummer 

☐ Fullmakten är  begränsad,  ange  på  vilket  sätt:

D. Anmälan gäller
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Anmälan gäller 

☐ Dikesrensning (E) ☐ Skogsgödsling (F) ☐ Askåterföring  (G) ☐ Stubbskörd (H)

☐ Skogsbilväg (I) ☐ Traktorväg (J) ☐ Basväg  (K) ☐ Annan skogsbruksåtgärd ( L)

https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/forfattningar/
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/forfattningar/
mailto:samrad@skogsstyrelsen.se


   

 

               
          
 

 
     

     

             

 
      

             

 

             
    

Skogsstyrelsen Anmälan för samråd 2(5) 

E. Dikesrensning 

Dikesrensning  meter 

Beskriv åtgärden, var diket mynnar ut och vilka skyddsåtgärder som du ska vidta för att begränsa eller motverka skada på 
naturmiljön, exempelvis var eventuella översilningar eller slamgropar ska anläggas och vilka värdefulla miljöer som inte 
ska rensas. 

F. Skogsgödsling (lagringsplats ska anges på kartan och analysprotokoll ska bifogas i de fall annat än 
konventionellt kvävegödselmedel används) 

Skogsgödsling  hektar 
Givan av gödsel per hektar Givan av kväve (vid kvävegödsling) per hektar 

Typ av gödselmedel Spridningsmetod Tidpunkten för åtgärden 

Beskriv skyddszoner och vilka andra åtgärder som du ska vidta för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. 

G. Askåterföring  (lagringsplats ska anges på kartan och analysprotokoll ska bifogas) 

Askåterföring hektar  
Mängd aska i ton torrsubstans per hektar Tidpunkten för åtgärden 

Beskriv skyddszoner och vilka andra åtgärder som du ska vidta för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. 

H. Stubbskörd 

Stubbskörd hektar  

Beskriv skyddszoner och vilka andra åtgärder som du ska vidta för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. 
Ange även eventuella ytor som inte ska stubbskördas. 



   

 

  
            

 

            
         

 

  
          

 

            
         

 

  
             
         

 

Skogsstyrelsen Anmälan för samråd 3(5) 

I. Skogsbilväg  

Skogsbilväg meter  

Beskriv hur du ska anlägga skogsbilvägen, till exempel om du ska gräva, spränga eller schakta. 

Beskriv vilka skyddsåtgärder som du ska vidta för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön, till exempel överfart 
över våtmark eller vattendrag och passage som berör särskilt känslig miljö. 

J. Traktorväg  

Traktorväg meter  

Beskriv hur du ska anlägga traktorvägen, till exempel om du ska gräva, spränga eller schakta. 

Beskriv vilka skyddsåtgärder som du ska vidta för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön, till exempel överfart 
över våtmark eller vattendrag och passage som berör särskilt känslig miljö. 

K. Basväg  

Basväg meter  

Beskriv åtgärden och vilka skyddsåtgärder som du ska vidta för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön, till 
exempel överfart över våtmark eller vattendrag och passage som berör särskilt känslig miljö. 



   

 

       

            
 

  
  

  

  

 

 

   
 

      
      

      

Skogsstyrelsen Anmälan för samråd 4(5) 

L. Annan skogsbruksåtgärd  (till exempel avverkning som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön)  

Typ av åtgärd Yta eller längd hektar  meter 

Beskriv åtgärden och vilka skyddsåtgärder som du ska vidta för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. 

M. Anmälan avser dessutom  fastigheten/fastigheterna  
Fastighetsbeteckning Kommun 

N.  Övriga upplysningar  

Underskrift 
Datum  Underskrift, markägare/ombud  Namnförtydligande  

Behandling av personuppgifter: För att hantera din samrådsanmälan behöver vi spara de uppgifter du anger på denna blankett. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Skogsstyrelsen bevarar dina uppgifter enligt de krav som 
finns i arkivlagen. Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr. 

http://www.skogsstyrelsen.se/gdpr


 

  

 

 
   

     
 

 

   

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

5(5) 

Anvisningar för att fylla i blanketten anmälan för samråd 

A och M. Anmälan avser fastigheten/fastigheterna 
Här anger du fastighetens korrekta namn och registerbeteckning. Om fler fastigheter 
berörs än vad som ryms på blanketten kan du skriva dessa under avsnitt M eller 
bifoga uppgifterna på annat sätt. 

B. Fastighetsägare  
Ange namn och adress till fastighetens lagfarna ägare. Om fastigheten har flera 
ägare eller om flera fastigheter berörs räcker det att en av ägarna anges. Den ägaren 
behöver då ha fullmakt att företräda samtliga av fastighetens ägare. 

C. Ombud  med fullmakt  
Här anger du namn och kontaktuppgifter till ett ombud som har fullmakt att företräda 
dig i ärendet. Om fullmakten är begränsad anger du på vilket sätt den är begränsad. 
Skogsstyrelsen kan komma att begära in fullmakten för att kontrollera den. 

D–L. Anmälan gäller 
Markera den eller de åtgärder som anmälan gäller. 

Ange areal, sträcka och andra uppgifter för respektive åtgärd enligt blanketten och 
beskriv i fritext hur åtgärden ska utföras och vilka anpassningar som planeras för att 
förhindra eller minska skador på naturmiljön. 

Karta 
Du ska bifoga en karta där det anmälda området är inritat.  Lagringsplatser för  
gödselmedel och aska ska också ritas in. Kartan bör vara i en lämplig skala, normalt  
1:5  000 –  1:20  000.  Inritningen av området samt övrig information i kartbilden ska 
vara sådan att det enkelt och tydligt går att  se det anmälda området. Det innebär i 
normalfallet att kartan ska innehålla fastighetsgränser och namn på fastigheter, orter,  
vattendrag med mera. Bakgrundsbilden kan vara ett  ortofoto  eller annan bild, men 
bör tydligt visa markanvändning och olika ägoslag.  

Vid anmälan om samråd för skogsgödsling, näringskompensation och liknande ser 
Skogsstyrelsen gärna att kartan bifogas i form av en shape-fil. 

Analysprotokoll 
Analysprotokoll ska bifogas vid askåterföring och vid skogsgödsling med användning 
av annat gödselmedel än konventionellt kvävegödselmedel. 
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