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Abstract 
Property right is a fundamental right that protects individuals from illegal requisition of his or 
her property. At sometimes, however, the state, for example, need to limit the property right 
and the main principle by Swedish law is that this should be economically compensated. One 
area where this is of importance is forest properties where the owner wants to fell in order to 
make a profit but the where the state wants to protect lands with high ecological values.  
 
The purpose of this paper is to examine how forest property right and compensation works in 
practice and if there are any problems with how the law is formulated and practiced. This will 
be studied both based on the juridical aspect as well as from the point of view of represents 
from relevant authorities and privet actors. This has been made by carrying out a qualitative 
study. The extensive regulations regarding the area have been studied and complimented with 
doctrine. Two legal cases which are guiding for future practice has been analyzed and 
interviews with representatives from authorities and private actors has been carried out.  
 
It has shown that there exists a mutual opinion regarding the need for an investigation of 
some of the aspects of the law, but the actors have other than that very different views 
regarding the potential problems. The private representatives are generally more critical to the 
practice and some parts of the law. Juridically, there are parts of the regulations that are 
manly well formulated and practiced, where as other parts are more problematic. This 
specially concerns the protection of species and compensations for non-formal protections.  
 
Drawn conclusions are that there is a need to clarify how some parts of the law should be 
used. This could be done either via extended practice or through government directives and 
modifications of the law. Furthermore, especially the regulation for the protection of species 
is in need for a analyze that resolves how compensations should be handled concerning the 
regulation.  
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Sammanfattning 
Äganderätten är en grundläggande rättighet som skyddar individer från otillåtna 
ianspråktaganden av personens egendom. Vid vissa tillfällen finns det dock behov för 
exempelvis staten att begränsa enskilda personers äganderätt men huvudprincipen enligt 
svensk lag är då att ersättning sak utgå. Ett område där detta är aktuellt är i skogsfastigheter 
där fastighetsägarna förvaltar skogen för att sedan kunna avverka den men där det samtidigt 
finns ett behov från statens sida att skydda naturvärden. 
 
Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur äganderätts- och ersättningsfrågor i 
skogsbruket fungerar i praktiken samt om det finns problem i lagstiftningens utformning och 
tillämpning. Detta utifrån både ett juridiskt perspektiv men även utifrån privata och statliga 
företrädares synvinkel. För att uppnå detta har en kvalitativ studie utförts som inkluderat en 
litteratur- och lagtextstudie, rättsfallstudie samt intervjuer. Det är ett omfattande regelverk 
som styr dessa frågor och de viktigaste av dessa lagar har studerats samt kompletterats med 
doktrin för att få en djupare förståelse för bestämmelserna. Två rättsfall som är vägledande för 
framtida hantering av juridiska skogsbruksfrågor har analyserats för att få en förståelse för hur 
regelverket praktiseras. Vidare har intervjuerna gett förståelse för olika aktörers syn på 
rättsområdet. 
 
Resultatet visar att det delvis finns en samsyn bland aktörerna gällande behovet av en 
lagutredning men att de i övrigt till stor del hade ganska olika syn på problematiken där de 
privata företrädarna var klart mer kritiska. Juridiskt sett så finns det delar av regelverket som i 
huvudsak är välutformad och fungerar i praktiken men några delar är dock otydliga och där 
tillämpningen är problematiskt. Detta berör särskilt artskydd samt ersättning vid informella 
skydd. 
 
Slutsatsen är att det behöver förtydligas hur delar av lagarna ska tillämpas, antingen genom 
utökad praxis eller direktiv från regeringen och lagändringar. Artskyddsförordningen speciellt 
behöver även genomgå en utredning för hur lagen kan utformas så att ersättningsfrågan kan 
lösas. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
“1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra. 2. Ingen 
får godtyckligt fråntas sin egendom.“ Förenta nationernas allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna artikel 17.  
 
Den enskildes rätt till sin egendom är en fundamental rättighet som är fastslagen av Förenta 
Nationerna, inskriven i regeringsformen och i europakonventionen. Den skyddar individen 
från statliga och enskilda personers godtyckliga ianspråktagande av dennes ägor eller 
begränsningar i dennes rätt att råda över sin egendom och är därmed grundläggande i en 
rättsstat. Det finns emellertid tillfällen då exempelvis mark behöver kunna tvångsöverlåtas för 
att gynna en större mängd människor men då ska ersättning utgå enligt svensk lag. 
 
Den senaste tiden har äganderätts- och ersättningsfrågor varit starkt diskuterade frågor i 
Sverige och motstridiga parter står i vissa fall långt från varandra. Gruvnäringens intressen 
möter rennäringen och miljöfrågor. Staten vill skydda skogen med hänsyn till 
miljöperspektivet och fastighetsägarna vill behålla sina tillgångar. Både ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet hamnar därmed i fokus här men även social hållbarhet berörs då 
exempelvis allmänheten genom allemansrätten har tillgång till dessa marker. När dessa 
ärenden hanteras är det från ett rättssäkerhetsperspektiv därför viktigt att gällande lagar 
tillämpas men debatten som förts inkluderar huruvida dessa lagar är rimliga utifrån dagens 
samhällssituation samt om dess tillämpningar är korrekta. Dessa frågor har även nått högsta 
politiska nivå genom specifik åtgärdspunkter i januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna 
och Centerpartiet. Området har även varit föremål för tidigare granskning ibland annat i 
Simon Logrens (2015) uppsats där fokus var på naturreservat och vars slutsats delvis var att 
äganderätten behöver begränsas för att ekonomiska medlen ska kunna räcka till mer 
skogsskydd. Martina Erikssons (2015) uppsats gällande äganderätt och ersättning undersökte 
även vilka skyddsåtgärder som är möjliga att använda med fokus på teorin. Svensk 
Juristtidning (Bexhed 2019) utredde vidare, med hänsyn till en ny dom, även hur 
proportionalitetsprincipen är kopplat till fastigheter generellt samt konstaterade att 
äganderätten stärkts i och med domen. Dessa arbeten är intressanta men då det är många lagar 
som berör skogsfastigheter och det finns tecken på att tillämningen inte fungerar fullt ut finns 
det ett behov av en samlad överblick på hur det komplexa regelverket fungerar i praktiken. 
 
1.2 Frågeställning 
Hur behandlas äganderätts- och ersättningsfrågor kopplat till skogsbruk i praktiken samt finns 
det problem i lagstiftningens utformning och tillämpning? 
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att utreda statens samt privata företrädares syn på 
frågeställningen samt att utifrån en juridisk synvinkel analysera dessa frågor. 
 
1.4 Metod 
Detta arbete är en kvalitativ studie inkluderande litteratur- och lagtextstudie, rättsfallsstudie 
samt intervjuer. 
 
1.4.1 Litteratur- och lagtextstudie 
Regelverket som berör området är omfattande och en studie kommer göras av dessa lagar. 
Detta för att ge en förståelse för de bakomliggande faktorerna som måste förhållas till vid en 
juridisk hantering av äganderätts- och intrångsersättnignsfrågor. Relevanta lagar, 
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propositioner och förordningar har inkluderats. Doktrin har även använts för att ge en djupare 
förståelse för lagarnas innebörd.  
 
En studie av litteratur, som inte direkt berör regelverket, har även tagits med för att utvidga 
förståelsen för området. För att ge en uppfattning om hur regelverket kan komma att förändras 
i framtiden har även politiken på området kort berörts genom en redogörelse av januariavtalet. 
 
1.4.2 Rättsfallstudie 
För att undersöka hur lagstiftningen tillämpas i praktiken har några rättsfall studerats. Dessa 
har valts ut då de varit starkt uppmärksammade i branschen och vägledande för den fortsatta 
hanteringen av skogsbruksfrågor. 
 
1.4.3 Intervjuer 
Representanter från relevanta statliga förvaltningar samt med företrädare för olika privata 
intressenter har hållits för att redogöra för deras syn på frågeställningen samt för att få ett 
djupare perspektiv. 
 
Representanter för myndigheterna Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket samt intresse- och 
företagarorganisationen Lantbrukarnas riksförbund, branchorganisationen Skogsindustrierna, 
skogsägarföreningen Södra och en privat fastighetsägare har intervjuats. Personerna har 
godkänt att deras namn förekommer i denna rapport.  
 
Urvalet har gjorts för att få inblick på synsätt från olika aktörer inom området. Det två 
myndigheter som är mest berörda av området har intervjuats för att få en bild på statens 
synsätt då det i många fall kan antas skilja från det privat. Naturvårdsverket är delvis en 
rådgivande myndighet i många skogsrelaterade frågor och bekostar även inrättandet av nya 
naturreservat och nationalparker även om de inte beslutar om dess inrättande. Skogsstyrelsen 
hanterar bland annat avverkningstillstånd artskyddsanpassningar samt ingår naturvårdsavtal. 
På den privata sidan finns olika aktörer med delvis olika målgrupper som exempelvis 
industrin, enskilda fastighetsägare, eller ett kooperativ av många olika fastighetsägare. Även 
om de alla är i privata sektorn kan målgruppen påverka deras fokusområde varav det är av 
intresse att få samtligas åsikter. 
 
Vid intervjuerna har varit semistrukturerade och frågorna anpassats till den intervjuade, 
dennes position och kunskap med mera. Detta för att få så mycket användbar information som 
möjligt utifrån intervjupersonernas förutsättningar. För att kunna få svar som är mer 
jämförbara från de olika aktörerna har några av frågorna har varit desamma för alla personer.  
 
1.4.4 Metodkritik 
Det finns olika metoder som kan användas för att svara på frågeställningen och valet har 
gjorts bland annat för att uppnå en rimlig omfattning samt fokus och djup i arbetet. 
 
En möjlighet hade varit att analysera flera rättsfall på området för att få en bredare bild av 
praxis. För att arbetet inte skulle bli för omfattande har dock två vägledande fall istället valts 
vilket bör vara tillräckligt för att svara på frågeställningen. Gällande intervjuobjekten skulle 
en kvantitativ studie med många privata fastighetsägare mer nyanserat kunnat uppnå syftet 
med att utreda de privat företrädarnas syn på frågeställningen. Intervjuobjekten har istället i 
detta fall noggrant valts ut för att ge en bred av en större del av de berörda aktörerna varav 
vissa av dem företräder en större mängd fastighetsägare. Att alla intervjupersonerna inte är 
jurister och därmed inte alltid är fullständigt insatt i den rättsliga förutsättningar har även 
hanterats vid bearbetning av intervjumaterialet. 
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Vid val av källor har dessa valts utifrån en kritisk granskning baserat på trovärdighet och 
relevans. Sammantaget bör därmed metoden på ett fullgott sätt vara lämplig för att besvara 
frågeställningen. 
 
1.5 Avgränsningar 
Äganderätten berör ett stort område och inkluderar exempelvis bostadsfastigheter, lös 
egendom och gruvor. Detta arbete kommer dock avgränsa sig till skogsfastigheter då dessa 
varit särskilt i fokus i debatten. Det finns många olika anledningar till att mark kan tas i 
anspråk eller äganderätten begränsas men detta arbete kommer fokusera på grunder som 
baseras på miljöhänsyn då dessa varit särskilt omdiskuterade i branschen vilket tyder på ett 
särskilt behov av översyn. 
 
1.6 Disposition 
Första kapitlet innefattar inledningen med bakgrund, frågeställning, syfte, metod, 
avgränsningar och disposition. I andra kapitlet redogörs för litteratur- och lagtextstudien. 
Tredje kapitlet presenterar en rättsfallsstudie och fjärde kapitlet intervjuer. Femte kapitlet är 
analys och diskussion och sjätte kapitlet är slutsatser. Källförteckning och bilagor är 
inkluderade i slutet. 
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2. Litteratur- och lagtextstudie  
2.1 Sveriges Skog 
Sveriges landyta är ca 41 miljoner hektar stor varav närmare 70% är skogsmark. Detta kan 
jämföras med den bebyggda marken (hus exempelvis) som är ca 3% (Statistiska Centralbyrån 
(SCB) 2019, ss. 6, 7). Jämfört med övriga Europa har Sverige en av de högsta andelarna skog 
i förhållande till landareal samt den största arealen skogsmark i Europa, borträknat Ryssland. 
Historiskt har skogen varit ekonomiskt viktig för fartygsproduktion, gruvdrift samt pappers- 
och virkestillverkning (SCB 2019, s.42) varav de två sista fortfarande är aktuella idag. Idag 
ses skogen även som en pusselbit i omställningen till förnyelsebara energikällor i egenskap av 
biobränsle och teknik utvecklas för använda resursen i nya smarta lösningar för ett hållbart 
samhälle. Skogen har samtidigt stora naturvärden och är hem för många utrotningshotade 
arter i Sverige och är även av stor betydelse för friluftslivet. 
 
Den produktiva skogen, vars definition bland annat innefattar skog som är lämplig för 
skogsbruk och har en idealproduktion på minst 1 m"skog per hektar och år, utgör en hög 
andel, ca 84%, av den svenska skogen. Särskilt i de norra länen Norrbotten, Jämtland och 
Västerbotten är andelen improduktiv skogsmark dock relativt stor (upp till cirka en tredjedel) 
och detta beror bland annat att på förekomsten av fjällnära skog och skogsklädda myrar som 
är improduktiva. Även om fjällen på vissa platser kan innehålla gott om björk samt även 
barrträd är idealproduktionen lägre än 1 m"skog per hektar och år samtidigt som ca 12% av 
Sveriges landyta består av fjäll (SCB 2019, ss.44, 45, 150). 
 
De senaste 60 åren har det funnits en bruttotillväxt (tillväxt minus avverkning) av den svenska 
skogen med en genomsnittlig ökning på ca 30 miljoner m"skog per år även om 
bruttotillväxten under vissa perioder varit lägre. Dessa siffror inkluderar inte områden som är 
skyddade från avverkning som exempelvis naturreservat (SCB 2019, s.49). 
 
Den produktiva skogsmarken i Sverige ägs till 48% av enskilda ägare, exempelvis fysiska 
personer, vilket kan jämföras med staten som kontrollerar 20 % och privata aktiebolag som 
äger 24 %. Övriga ägare, bland annat kommuner och landsting, äger 6% (SCB 2019, s.51). 
Det bör även nämnas att överlåtelse av lantbruksfastigheter inte är helt fritt. Jordförvärvslagen 
(SFS 1979:230) kräver i vissa situationer att tillstånd söks av personer, juridiska eller fysiska, 
som vill förvärva en fastighet och vissa villkor behöver då uppfyllas. Motivet till detta är 
bland annat att upprätthålla ägarbalansen mellan juridiska och fysiska personer samt att 
främja arbete och bebyggelse i glesbygdskommuner (Jordbruksverket 2018). Att sälja mark 
från en privatperson till ett företag kan därför i vissa fall stöta på hinder från lagen. 
 
Vad det är för typ av skog har även betydelse utifrån miljösynpunkt. Generellt sett har 
gammal skog fler olika arter än yngre skog samt även arter som inte finns någon annanstans. 
Betydelsen för den biologiska mångfalden är alltså stor. Med gammal skog menas skog äldre 
än 120 år i södra Sverige respektive 140 år i norra Sverige. Av 23,5 miljoner hektar produktiv 
skogsmark i Sverige består ca 1.8 miljoner hektar av gammal skog varav ca 20% av denna 
finns i södra Sverige (SCB 2019, ss.44, 49). Den gamla skogen utgör alltså en relativt liten 
del av den svenska skogen och största delen av denna finns i norra Sverige. 
 
2.2 Vad är en fastighet? 
“Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 
horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.[...]” 1:1 jordabalk (SFS 1970:994). 
 
En tydligare definition av fastighetsbegreppet än den jordabalken 1:1 ger går ej att hitta i 
lagtexten. Innebörden är dock att en fastighet innefattar ett visst mark- och/eller vattenområde 
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som begränsas i antingen två eller tre dimensioner. Om den inte är begränsad i tre 
dimensioner så går gränsen, åtminstone teoretiskt, från mitten av jordklotet och sträcker sig 
oändligt högt upp i luften. En etablerad regel är dock att gränsen åtminstone går så långt upp 
respektive ned som det är möjligt för fastighetsägaren att utnyttja (Julstad 2018, s.22).  
 
Till en fastighet kan fastighetstillbehör såsom exempelvis skog eller byggnader finnas. Totalt 
finns det drygt 3 miljoner fastigheter i Sverige varav knappt 400,000 är lantbruksfastigheter 
(exempelvis skogsfastighet) (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2016, s.4) Majoriteten av 
Sveriges jord, som i detta fall innebär både mark och vatten, är indelad i fastigheter men inte 
all. Allmänna vattenområden, majoriteten av vilken befinner sig i havet eller i någon av 
Sveriges större sjöar, som inte är indelade i fastigheter (Julstad 2018, s.17). 
 
2.3 Äganderättsbegreppet och dess betydelse 
Exakt vad som äganderätten innebär för markägaren finns inte klargjort i någon särskild lag 
utan många olika lagar reglerar hur marken får användas. Uppförande av byggnader regleras 
bland annat i plan- och bygglagen (SFS 2010:900), jakt i jaktlagen (SFS 1987:259) och 
lägenhetsuthyrning i jordabalken. Begreppet kan beskrives som “det i lag definierade knippe 
av rättigheter som preciserar att en person kan inneha egendom (i meningen att han eller hon 
ges en rätt att exkludera andra från tillträde till vissa ting) och hur en person kan förfara med 
sin egendom vad gäller hur den används och överförs till andra.”. (Berggren & Karlson 2005, 
s.8) Detta kan sammanfattas med: rätt att använda, rätt att överföra, rätt att exkludera. I rätten 
att exkludera ingår exempelvis både att fysiskt hindra andra från tillträde till en fastighet men 
även en rätt till säkerhet mot stöld, konfiskation och intrång med mera (Karlson 2005, ss.20, 
21). I Sverige ses äganderätten som negativt definierad, det vill säga att man får göra allt som 
inte är olagligt. Detta i motsats till ett system där det man får göra är tydligt fastställt och allt 
som inte är uppräknat är otillåtet. 
 
En stark äganderätt har ett flertal fördelar. En av de viktigaste är att det är en förutsättning för 
marknadsekonomi och därmed leder till en ökad ekonomisk tillväxt. Orsakerna till detta är 
främst två varav ena är att det leder till vinstmaximering, en fastighetsägare kommer välja det 
alternativ som ger störst långsiktig avkastning eftersom denna är säker på att han kommer 
behålla rätten till fastigheten. Den andra anledning är optimal resursfördelning eftersom att 
marknaden genom rätt till fri överföring kommer omfördela äganderätterna till de som 
förväntar sig att bäst kapitalisera på dessa. Grundläggande för att uppnå detta är att en 
rättssäkerhet finns, både i lagar och i tillämpningen, för att aktörerna ska agera med en lång 
investeringshorisont och inte, på grund av osäkerhet, utifrån kortsiktiga intressen. (Karlson 
2005, ss. 23, 24, 29)  
 
2.4 Egendomsskydd enligt regeringsformen 
Sveriges fyra grundlagar är tryckfrihetsförordningen, successionsordningen, 
yttrandefrihetsgrundlagen samt regeringsformen varav den sistnämnda bland annat reglerar 
det medborgerliga fri- och rättigheterna. En av dessa rättigheter är egendomsskyddet som 
beskrivs i 2:15 i regeringsformen, kungörelse om beslutad ny regeringsform (SFS 1974:152). 
 

“Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 
egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller 
något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 
användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. 
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Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas 
avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. 
Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker 
användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att 
skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 
fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. 

 
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av 
hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av 
lag i fråga om rätt till ersättning. 

 
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 
föreskrivits ovan. Lag (2010:1408).” 

 
Egendomsskyddet är en del av äganderätten och enligt ovan citerade lagparagraf har alltså 
alla personer rätt till sin egen egendom och är skyddade mot att denna beslagtas eller att 
användningen av egendomen begränsas. Undantaget är dock om motivet är att det sker för ett 
angeläget allmänt intresse. Detta skulle exempelvis kunna vara byggandet av en ny väg eller 
uppförande av en kraftledning. 
 
Ägaren ska enligt lagen erhålla ersättning om egendomen beslagtas eller rätten att använda 
denna begränsas. Av väsentlig betydelse är här att det är pågående markanvändning som kan 
ersättas och alltså inte en potentiell användning. Ersättning ska exempelvis enligt 14:9 plan- 
och bygglagen betalas om detaljplanen under genomförandetiden ändras så att en 
bostadsfastighet inte längre får bygga ett bostadshus. Användningen ska även avsevärt 
försvåras alternativt att skadan är av en betydande finansiellt vikt jämfört med 
fastighetsvärdet för att kompensation ska utgå vilket alltså innebär att ägaren måste acceptera 
mindre begränsningar.  
 
Gällande ersättning står det i paragrafen att denna ska bestämmas utifrån vad som anges i lag 
och detta återfinns bland annat i fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) där det bestäms att 
den så kallade vinstfördelningsprincipen kan användas i vissa sammanhang. I andra fall kan 
expropriationslagens (SFS 1972:719) principer om ersättning tillämpas. 
 
2.5 Egendomsskydd enligt Europakonventionen 
I samband med Sveriges inträde i EU blev inkorporerades europakonventionen i svensk lag 
genom bland annat antagandet av lag om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (SFS 1994:1219). Artikel 1 i bilagan 
berör egendomsskyddet och säger: 
 

”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. 
Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 
förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. 
Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra 
sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av 
egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att 
säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.” 

 
Detta är en översättning av första tilläggsprotokollet till konventionen som antogs 1950 av 
europarådet. Att artikel 1 liknar 2:15 RF beror delvis på att regeringsformen reviderades för 
att bättre överensstämma med EU-lagen. Protokollet innebär ett egendomsskydd för varje 
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enskild person som endast får begränsas eller egendomen beslagtas om det är i det allmännas 
intresse. 
 
2.6 Ersättningsprinciper 
Det finns två huvudsakliga ersättningsprinciper i svenska lag vilka är skadeersättning enligt 
expropriationslagen samt vinstfördelning enligt FBL. Speciallagar som exempelvis väglagen 
(SFS 1971:948) eller PBL hänvisar i sin tur ofta till expropriationslagen när det gäller 
ersättningsbestämmelser. 
 
Vinstfördelning enligt 5:10a FBL innebär förutom att ersättning för markens värde ska 
utbetalas till den som avstår mark så ska även fördelning ske utifrån en skälig hänsyn till 
vinsten som den som tillträdande fastigheten får. Om fastighet A överlämnar ett markområde 
till B och A därmed minskar i värde med 100kr medan B ökar i värde med 500 kr är vinsten 
500-100kr=400kr. A ska därför ha 100kr + skälig del av 400kr i ersättning från B. 
Grundtanken är att ersättningen ska bli större än vad den blivit om expropriationslagen 
använts. Principen ska användas då andra åtgärder som inlösen eller expropriation enligt 
ExprL ej är tillämpligt. 
 
Speciallagar som exempelvis VägL har ofta bestämmelser om när ersättning ska utbetalas 
men många gånger hänvisas även till expropriationslagen. Enligt 1:1 ExprL gäller att  
 

“Fastighet, som tillhör annan än staten, får tagas i anspråk genom 
expropriation enligt denna lag med äganderätt, nyttjanderätt eller 
servitutsrätt. Genom expropriation får även särskild rätt till fastighet 
upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten.” 

 
Paragrafen säger alltså att äganderätt enligt denna lag kan begränsas på olika sätt. I andra 
kapitlet finns skälen som kan utgöra grund för expropriation varav en, 2:9 ExprL, inkluderar 
bevarandet av naturreservat och nationalparker. Detta är alltså ett komplement till MB om 
dess reglering inte skulle räcka i det enskilda fallet. Det är regeringen som prövar 
expropriationstillstånd även om de kan delegera arbetet till länsstyrelsen eller en annan 
myndighet. Expropriation sker dock relativt sällan men lagen är trots det viktigt då det utgör 
spelregler som kan ligga till grund för frivilliga överenskommelser eftersom det annars går att 
“hota” med att utnyttja lagen (Kalbro & Lindgren 2018, s.103).  
 
Ersättning enligt ExprL finns bestämt i 4:e kapitlet där särskilt 1:a paragrafen är av väsentlig 
betydelse. Lagen fastslår att intrångsersättning ska betalas med 125% av marknadsvärdet för 
fastigheten alternativt för 125% av marknadsvärdeminskningen om endast en del av 
fastigheten tas i anspråk. Utöver detta ska även övrig skada som uppstår för fastighetsägaren 
ersättas till 100%, så kallad annan ersättning. Detta kan exempelvis vara flyttkostnader om en 
bostadsfastighet exproprieras (Kalbro & Lindgren, s. 109). Historiskt sett har 
intrångsersättningens procentsats varierat, från 150% 1845 i expropriationslagens föregångare 
(Julstad 2018, s.181) till 100% innan lagändringen 2010, från utifrån avvägningen mellan vad 
som är en adekvat ersättning från ägarens perspektiv och vad som är rimligt att betala för den 
tillträdande ägaren. (Justitiedepartementet 2009, s.1) 
 
Syftet med ersättningsbestämmelserna är att fastighetsägaren ska ha samma ekonomiska 
förmögenhet före som efter åtgärden (Fogelklou 2005, s.147). 
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2.7 Förvaltningslagen 
2017 antogs en ny förvaltningslag (SFS 2017:900) som därmed tar över från 1986 års lag. 
Alla myndigheter berörs av lagen och måste förhålla sig till den, inklusive Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket. I den nya lagen återfinns en paragraf, 5, som bland annat beskriver 
proportionalitetsprincipen.  
  

“En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. 
I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. 
Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas 
leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än 
vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt 
förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden 
riktas mot.” 

 
Proportionalitetsprincipen fanns inte i den gamla lagen men återfinns i andra lagar. Den har 
även framkommit som praxis från högsta förvaltningsdomstolen (Ahlström u.å.). Principen 
förekommer även i europakonventionen och när regeringsformen anpassades till 
europakonventionen 1995 fick 2:18 regeringsformen, motsvarande nuvarande 2:15, en lydelse 
som även den inkluderade proportionalitetsprincipen. Principen gäller alltså redan innan 
förvaltningslagen ändrades men regeringen ansåg att det trots det var viktigt att göra denna 
laguppdatering för att göra det ännu tydligare att de enskilda intressena måste beaktas. En 
anledning var även att berörda myndigheter genom en mer eftertänksam hantering av 
ärendena skulle i större utsträckning fatta mer korrekta beslut som därmed skulle leda till 
färre överklaganden (Justitiedepartementet 2016, ss. 61, 62). 
 
Gällande paragrafens betydelse så betonar propositionen att den inte ska tolkas allt för 
vidsträckt utan endast gälla situationer då individer har ett faktiskt behov av denna 
rättssäkerhet med anledningen att lagen inte får leda till ineffektivitet på grund av en orimligt 
långtgående tillämpning. I propositionen går att läsa att “Myndigheterna bör alltså inte 
åläggas en skyldighet att i detalj väga en från allmän synpunkt angelägen åtgärd mot varje 
tänkbart motstående enskilt intresse.” samt “Regeringen vill dock framhålla att avsikten med 
bestämmelsen inte är att absolut rättvisa ska uppnås i varje enskilt fall.” 
(Justitiedepartementet 2016, ss. 63, 64). 
 
Paragrafen bör alltså endast användas om ärendet är av tillräckligt stor vikt för den enskilde 
med hänsyn till dennes rättssäkerhet. Markfrågor nämns inte explicit i samband med dessa 
citat men utifrån praxis och 2:15 RF samt utifrån frågans natur då mark kan ha ett betydande 
ekonomiskt värde för individen bör äganderätts- och rådighetsinskränkningar generellt sett 
innefattas av lagen.  
 
2.8 Skogsvårdslagen 
Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) finns till för att möjliggöra en god förvaltning av den 
svenska skogen. Detta genom att lagen i första paragrafen ställer upp två mål, ett 
produktionsmål och ett miljömål, som värderas lika. 
 
“Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt 
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. 
Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”  
 
Produktionsmålet utgår från att skogen ska ge en långsiktigt god avkastning till 
fastighetsägaren vilket uppnås via genomtänkt och ansvarsfull förvaltning. Det ska alltså gå 
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att äga skog som en ekonomisk tillgång. Miljömålet säger å andra sidan att förvaltningen ska 
ske med hänsyn till djur och växter, bevarande av den biologiska mångfalden och skyddandet 
av hotade arter. God avkastning i denna bemärkelse innebär även, vilket även paragrafens 
andra stycke syftar på, andra typer av avkastning som möjlighet till jakt, friluftsliv och 
möjlighet att bedriva rennäring. Dessa två mål står alltså tvärt emot varandra.  
 
I 2a skogsvårdslagen finns förtydligat vad som juridiskt menas med fjällnära skog samt det 
står regeringen får meddela vilka områden som utgör fjällnära skog. Detta görs i en detaljerad 
förordning, Förordning om gränser för fjällnära skog (SKSFS 1991:3), som tas fram av 
Skogsstyrelsen. Tillstånd krävs enligt 18:e paragrafen i skogsvårdslagen för avverkning i 
fjällnära skog och ansökan ska nekas om:  
 
“avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller 
kulturmiljövården”. 
 
 Tillstånd ska även enligt 18a skogsvårdslag endast ges om särskilda skäl föreligger om 
ansökan berör en sammanhängande yta större än 20 hektar. Ett tillstånd från Skogsstyrelsen 
kan förenas med hänsynsregler bland annat till rennäring, kulturmiljövård och naturvård 
enligt 18b och 18c. Ersättning för nekad eller begränsat tillstånd ska betalas ut enligt 
expropriationslagen. 
 
Lagen reglerar även att tillstånd krävs för avverkning av ädellövskog medan det för resterande 
skog räcker med en anmälan. Skogsstyrelsen kan dock när anmälan kommit in undersöka om 
skogen är särskilt skyddsvärd och då agera och begränsa eller helt stoppa avverkningen 
(Skogsstyrelsen 2017a). Lagen säger vidare i 10:e paragrafen att avverkning ska göras på ett 
sätt som främjar återväxten av ny skog eller skogens utveckling i stort genom exempelvis 
gallring och röjning. 
 
2.9 Miljöbalken 
Denna lag syftar enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 1:1 till att främja hållbar utveckling 
utifrån premissen att naturen är värd att skydda och att människor har ett ansvar för att 
förvalta naturen med omsorg. Syftet med lagen är bland annat att biologiska mångfalden ska 
bevaras, värdefull miljö ska skyddas och mark ska brukas ansvarsfullt. För att uppnå detta ger 
miljöbalken flera verktyg för att skydda miljön. Nedan följer ett några av dessa som är mest 
relevanta för denna uppsats. 
 
2.9.1 Naturreservat 
7:4 MB beskriver förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat. 
 

“Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras 
som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett 
område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat.” 

 
Enligt 7:5 MB ska ett beslut om inrättande av naturreservat åtföljas av föreskrifter om 
rådighetsinskränkningar eller föreskrifter om tillståndsansökan för vissa aktiviteter. Förbud 
mot uppförande av bebyggelse eller skogsavverkning skulle exempelvis kunna omfattas av 
dessa föreskrifter. 
 
Ett naturreservat kan upphävas enligt 7:7 MB, dock endast om synnerliga skäl finns och 
naturvärden ska då kompenseras, exempelvis genom inrättandet av ett annat naturreservat. Ett 
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synnerligt skäl skulle kanske kunna vara om området inte längre innehar stora naturvärden. 
Resultatet av paragrafen blir att naturreservat är menat som en långsiktig åtgärd och ska vara 
svårt att återkalla. 
 
2.9.2 Biotopskyddsområde 
I 7:11 MB står att läsa: 
 

“Regeringen får i fråga om små mark- eller vattenområden som på grund av 
sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda meddela föreskrifter om 

• 1. att samtliga lätt igenkännbara områden av ett visst slag i landet eller 
i en del av landet ska utgöra biotopskyddsområden, och 

• 2. att en myndighet eller kommun i det enskilda fallet får besluta att ett 
område ska utgöra ett biotopskyddsområde. 

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens 
från förbudet ges i det enskilda fallet.“ 

 
I detta fall är det alltså mindre områden som skyddas, är det fråga om större arealer ska annan 
lagstiftning som exempelvis naturreservat tillämpas. I lagtextkommentarerna förtydligas att 
det räcker med att området inhyser exempelvis utrotningshotade arter för att paragrafen ska 
kunna tillämpas, dock måste objektet som ska skyddas kunnas avgränsas geografiskt. Enligt 
Skogsstyrelsen är ett biotopskyddsområde vanligtvis 2-10 hektar stort (Skogsstyrelsen 
2017b). 
 
“Skyddet omfattar livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, även om det mark- eller 
vattenområde som skyddas i sig inte har några unika egenskaper. Skyddsformen skall dock 
användas endast i fall då ett generellt skydd är önskvärt och då det är möjligt att klart 
avgränsa skyddsobjektet.” (Miljödepartementet 1997. del 2. s. 80). 
 
Inom biotopskyddsområdet får enligt 7:11 MB andra stycket inte verksamhet bedrivas som 
kan skada naturmiljön om inte dispens meddelats. 
 
2.9.3 Nationalpark 
Enligt 7:2 MB kan staten inrätta en nationalpark för att skydda ett större område med syftet 
att den ska bevaras i ett i princip oförändrat skick alternativt i dess naturliga tillstånd. Detta 
innebär alltså ett väldigt långtgående skydd för området. Nationalparker kan endast inrättas på 
statens mark och om staten inte redan äger berörda fastigheter måste dessa därför genomgå ett 
ägarbyte, antingen frivilligt eller tvångsvis. Vid tvångsvis tillgripande tillämpas 
expropriationslagen (Miljödepartementet 1997. del 2. ss. 69, 70). 
 
Vid inrättandet av ovanstående skydd har fastighetsägaren rätt till ersättning enligt 31:4 MB 
om mark tas i anspråk eller pågående markanvändning avsevärt försvåras. Ersättning ska 
enligt balken utgå från expropriationslagen. 
 
2.10 Naturvårdsavtal 
Naturvårdsavtal är frivilliga nyttjanderättsavtal mellan privata markägare och staten eller 
kommuner med avsikten att skydda naturvärden. I avtalen kan begränsningar för 
fastighetsägaren regleras samt åtgärder ägaren ska ta till för att skydda naturvärden. Dessa 
avtal är även tidsbegränsade och innefattar ofta en ersättning. Statliga bolaget Sveaskog samt 
privata företaget Bergvik Skog har dock ingått sådana avtal utan ersättning. Tiden för avtalen 
varierar från 1 till 50 år och ersättningen baseras därefter, upp till maximalt 60% av rotnetto 
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för den skyddade arealen (Skogsstyrelsen 2017c) (rotnetto=skogsvärdet minus 
avverkningskostnaden) (Storaenso u.å.). Detta kan jämföras med att lägsta 
slutavverkningsåldern (åldern träden måste uppnått för att få avverkas) för barrskog varierar 
mellan 45-100 år beroende på produktionsförmågan på marken (Skogsstyrelsen 2018). 
 
2.11 Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) reglerar vilka djur och växter som är fridlysta i 
Sverige. Det är både internationellt skyddade arter samt nationellt skyddade arter som är 
inkluderade men även arter som inte är fridlysta men som exempelvis av behov av ytterligare 
kartläggning finns med. De fridlysta djuren får enligt förordningen bland annat inte störas 
samt så får deras viloplatser eller fortplantningsområden inte förstöras och växterna får inte 
skadas eller exempelvis plockas. Vid hantering av ärenden som berör dessa arter tas hänsyn 
till om artens bevarandestatus riskerar att påverkas negativt och inte hur enskilda individer 
påverkas. Vid skogsbruk bedömer Skogsstyrelsen om anpassningar måste göras, exempelvis 
undanta vissa mindre områden från avverkning eller undvika ingripanden under parningstid, 
eller om åtgärden måste undvikas helt. Bedömning om huruvida ett större skydd, exempelvis 
naturreservat eller biotopskyddsområde, behövs görs också och i sådana fall utgår ersättning 
därefter (Skogsstyrelsen 2019a). 
 
Tas inget formellt skydd men anpassningar ändå krävs så kan ersättning utgå om den 
pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Detta gäller dock endast de nationellt 
skyddade arterna och Skogsstyrelsen gör bedömningen att hänsyn till internationellt skyddade 
arterna inte utgör grund för ersättning (Skogsstyrelsen 2019a). 
 
2.12 Skogspolitik 
I januariavtalet som slöts mellan regeringen (Miljöpartiet och Socialdemokraterna) samt 
Centern och Liberalerna finns två punkter av särskild vikt för skogen, punkt 26 och punkt 27. 
 

“26. Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. Stärk 
rättssäkerheten för markägare och företag och säkerställ att markägare ska få 
ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i 
den utsträckning de har rätt till. Anslagen för ersättningar för skyddad mark 
ska vara tillräckliga för detta. Det nationella skogsprogrammet utvecklas för 
att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. 
Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och 
miljöhänsyn. Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i 
skogssektorn. Ansvariga myndigheter ska få i uppdrag att föreslå ett nytt och 
enhetligt sätt att räkna skyddad mark (Hösten 2019). Utredningar tillsätts om 
stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av 
mark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna 
förenas med en växande cirkulär bioekonomi (Utredning 2019. Ny lagstiftning 
från 1 juli 2021). Artskyddsförordningen ska ses över för att effektivt och 
rättssäkert kunna skydda hotade arter och vara tydlig gentemot markägare om 
när man har rätt till ersättning (Utredning 2019-2020. Ny förordning under 
2021). Den utökade nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte.  

 
27. Säkra resurser för skydd av värdefull natur. Anslagen för skydd av 
värdefull natur förstärks. Ett nytt Sveaskogsprogram ska genomföras. Staten 
ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn.” 
(Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna & Miljöpartiet de gröna 
2019). 
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Äganderätten, inklusive rättssäkerheten, ska enligt avtalet stärkas och ekonomisk ersättning 
ska utgå vid inskränkningar. Utredningar ska göras om hur bland annat äganderätten kan 
stärkas, nya skydds- och ersättningsformer samt över artskyddsförordningen kan förbättras. 
Tillräckliga resurser ska även finnas för att skydda den skog som behövs. 
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3. Rättsfallsstudie 
Äganderätten och ersättningsfrågor har berörts i ett flertal rättsfall de senaste åren. 
Uppmärksammade domar i media har bland annat berört artskyddsförordningen samt 
avverkning av fjällnära skog. Då ett flertal av domarna berört dessa områden tyder det på ett 
osäkert rättsläge som därför bör vara värda att studera. Några av dessa domar presenteras 
därför nedan. Domarna redogörs för och särskilt viktiga resonemang som domstolarna för, 
och som kan vara vägledande för framtida hantering av liknande frågor, lyfts särskilt fram. 
 
3.1 Fjällnära domarna 
I den mediala debatten den under 2019 framkommer ofta begreppet “fjällnära domarna”. 
Begreppet syftar bland annat till de 5 domar som avkunnades 2019-01-17 och berör 
ersättningsfrågan vid nekat avverkningstillstånd för fjällnära skog. Domarna från Mark- och 
Miljödomstolen (MMD) i Umeå Tingsrätt har målnummer M 2037-17, M 2038-17, M 2086-
17, M 2436-17 samt M 2439-17. Parterna är i samtliga fall skogsägare mot staten genom 
kammarkollegiet. I samtliga fall har fastighetsägaren, på grund av att tillståndsplikt enligt 
15:e paragrafen skogsvårdslagen gäller då fjällnära skog är berörd, begärt 
avverkningstillstånd. Skogsstyrelsen som är kontrollmyndighet har avslagit ansökan, eller i ett 
fall begränsat avverkningsorådet, med motiveringen att avverkningen är oförenlig med 
intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljön enligt 18:e 
paragrafen skogsvårdslagen. Detta efter att myndigheten gjort en inventering och klassat 
markerna som nyckelbiotop som därför har höga naturvärden. Samtliga av dessa beslut vann 
laga kraft. Målen har därför inte berört frågan om avverkningstillstånden utan endast om 
ersättning ska utgå i dessa fall. 
 
De kärande, fastighetsägarna, framför i huvudsak att åtgärden är att beakta som pågående 
markanvändning eftersom marken ägs för att bedriva skogsbruk och då skogsmarken är 
produktiv och att ersättning därmed ska utgå. Den svarande, staten, menar å andra sidan att 
eftersom tillståndsplikt gällde så är skogsavverkning inte att klassas som pågående 
markanvändning utan ändrad markanvändning. Metoden fastighetsägarna ville använda var 
heller inte att betrakta som pågående markanvändning då metoden är omodern med hänsyn 
till de regler kring miljöhänsyn som miljöbalken och skogsvårdslagen föreskriver.   
 
Frågan om pågående markanvändning är avgörande eftersom det enligt 31:4 MB är ett 
rekvisit för att ersättning ska utdelas. I domen (M 2037-17 s.20) står att läsa: 
 

 “Enligt mark- och miljödomstolen har Högsta domstolen genom sin dom NJA 
2015 s. 323 klargjort att det är fastighetens användningssätt som är avgörande 
för frågan om pågående markanvändning. Det framgår också att det vid 
prövningen ska göras en bedömning av omständigheterna i det särskilda 
fallet.”  

 
Användningssätt är ett nyckelord och domstolen finner det klargjort att det är skogsbruk som 
är användningssättet på fastigheten som berörs av avverkningstillståndet. 
 
Domstolen hänvisar till NJA 2015 s. 323 som menar att generella tillstånd är sådan som krävs 
för att över huvud taget kunna bedriva verksamheten. I denna dom så exemplifierar 
domstolen att ett sådant tillstånd skulle kunna vara kocessionstillstånd för utvinning av 
mineral. Skogsbruk, menar domen, består dock av flera stadier varav avverkning är ett av 



 22 

dessa och inte en enskild markanvändning. De framför även att skogsvård är ett långsiktigt 
arbete och att väldigt många år kan gå innan åtgärder görs på grund av skogens långsamma 
växttakt. Att ingenting har gjort på lång tid behöver därför inte betyda att det inte är fråga om 
pågående markanvändning. Gällande tillståndsplikten står i en av domarna (M 2037-17 s.21) 
att läsa:  
 

“Det föreskrivs visserligen en tillståndsplikt för avverkning i fjällnära skog, 
men det innebär inte att det råder något förbud mot avverkning i fjällnära 
skog. [...] Inte heller är bestämmelsen om tillståndsplikt att betrakta som ett 
generellt tillståndskrav för markanvändningen skogsbruk eftersom det – som 
nämnts – går att bedriva skogsbruk utan att föryngringsavverka. Det är 
möjligt att gallra och röja samt vidta andra skogsbruksåtgärder i den fjällnära 
skogen. Tillståndskravet i 15 § skogsvårdslagen utgör således inte något 
sådant grundläggande tillstånd som är nödvändigt för att skogsbruk 
överhuvudtaget ska kunna bedrivas.”  

 
Tillståndsplikten innebär alltså inte att det, vilket som Kammarkollegiet framför, är att 
betrakta som ändrad markanvändning. 
 
Relevant är även att domstolen hänvisar till en proposition som anser det viktigt att skogen är 
produktiv och kan förväntas ha en godtagbar återväxt då det annars kan ses som ändrad 
markanvändning om skogen avverkas utan att den har rimlig möjlighet att växa upp igen. 
Metoden för avverkning är därför även relevant om denna kan antas omöjliggöra återtillväxt 
(Okänt departement 1990. se M 2037-17 s.) 
 
Domstolen kom fram till att det var att anse som pågående markanvändning. 
Gällande ersättningen framför domstolen att det är ett osäkert rättsläge. De skriver att (M 
2037-17 s.25):  
 

“För ett beslut som inte vinner rättskraft och som dessutom kan ändras från 
avslag till tillstånd vid en ny ansökan borde utgångspunkten vara att 
ersättning inte ska utgå annat än för en begränsad period.” samt 
“Förutsättningen att i framtiden beviljas tillstånd framstår efter ett sådant 
avslagsbeslut i praktiken som obefintlig, i synnerhet när området har klassats 
som nyckelbiotop. [...] Trots att avslagsbeslutet alltså lagtekniskt skiljer sig 
från ett beslut om områdesskydd blir effekten i detta fall för den enskilde i 
praktiken densamma.” 

 
Å ena sidan resonerar de alltså att hänsyn ska tas till att skyddet inte är permanent men å 
andra sidan så menar de att sannolikheten att i framtiden kunna få utföra åtgärden bör tas i 
beaktandet. Huruvida det är ett permanent skydd eller en situation som troligtvis kommer 
innebära ett agerande motsvarande ett permanent skydd är därför av mindre vikt. Risken, som 
staten framför det, att staten ska behöva betala ut full ersättning flera gånger om exempelvis 
ett naturreservat inrättas i framtiden ska inte påverka det enskilda fallet utan är en fråga staten 
får hantera med lämpligt verktyg för naturskydd. 
 
Vidare resonerar domstolen att ett nekat avverkningstillstånd lär innebära att möjliga köpare 
utgår från att avverkning även i framtiden är omöjlig och att marknadsvärdet justeras därefter. 
Då skogsvärdet är en betydande del av en skogsfastighets värde skulle detta innebära en 
betydande marknadsvärdeminskning som därmed bör ersättas med intrångsersättning. Statens 
invändning att det ska istället för intrångsersättning ska vara övrig ersättning höll därmed inte. 
Motivet från staten var bland annat att rättsverkningarna inte är tillräckligt ingående för att 
klassas som intrång (M 2037-17 s.9). 
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“Ersättning ska inte betalas som intrångsersättning, eftersom beslutet inte har verkan för alla 
och envar och för all framtid“ 
 
Orsaken till oenigheten grundas i att intrång enligt 4:1 ExprL ersätts med 125% av 
marknadsvärdet/marknadsvärdesminskningen medan övrig skada ersätts med 100% av 
skadans värde. Det skulle därför i detta fall leda till en lägre ersättning om ersättning för övrig 
skada tillämpades. 
 
De fem domarna är mycket snarlika i förutsättningar, bedömningen av domstolen och 
domslut. I samtliga fick fastighetsägarna rätt till intrångsersättning för avsevärd försvårande 
av pågående markanvändning.   
 
Skogsstyrelsen valde att överklaga domarna huvudsakligen med motiveringen att rättsläget är 
oklart och att lagen antingen behöver förtydligas eller att vägledning behöver komma från 
högre instans. Främst frågan vad som utför pågående markanvändning samt 
ersättningsmodellen, inklusive vad som händer om någon nekas avverkningstillstånd flera 
gånger, behöver klargöras enligt myndigheten (Skogsstyrelsen 2019b). Prövningstillstånd 
beviljades i april 2019 (Skogsstyrelsen 2019c). 
 
3.2 Bombmurklemålet 
Bombmurklemålet, M 9914-15 i Mark- och Miljööverdomstolen i Svea Hovrätt, från 2007 
berör fastighetsägare som ansökt om dispens enligt 15:e paragrafen artskyddsförordningen för 
avverkning av skog innehållandes svampen bombmurkla som är nationellt fridlyst enligt 
artskyddsförordningen. Någon ersättning hade dock inte betalats ut. 
 
Domstolen skriver att det i miljöbalken finns bestämmelser om ersättning vid inrättande av 
naturreservat eller biotopskyddsområde men nämner ej artskyddsförordningen. 
Bombmurkelmålet hänvisar vidare till NJA 2014 s. 332 där Högsta Domstolen, med 
hänvisning till egendomsskyddet i regeringsformen, skrev att ersättningsskyldighet kan 
förekomma även om skyldigheten inte är tydligt reglerad i lag. 
 
Domstolen resonerar i fallet med bombmurklen att artskyddsförordningen inte bör användas 
så att pågående markanvändning avsevärt försvåras utan att något annat typ av miljöskydd 
som exempelvis naturreservat bör använda i så fall. Detta baseras bland annat på förarbetena 
till miljöbalken där områdesskydd normalt rekommenderas för artskydd inom begränsade 
områden. Att någon uttrycklig ersättningsregel inte förekommer i miljöbalken som hanterar 
artskyddsförordningen ansåg domstolen stödja att förordningen inte var tänkt att tillämpas på 
ett sätt som ledde till starka intrång i pågående markanvändning. Vidare skriver domstolen att 
lagen inte ger någon tydlig lösning på hur avvägningen mellan miljöskydd och äganderätten 
bör hanteras i dessa fall. 
 
I sammanfattning står det: 
 

“Om prövande myndighet finner att en tillämpning av de nationella 
fridlysningsbestämmelserna i det enskilda fallet skulle leda till att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras bör åtgärden, inom ramen för ett 
dispensförfarande, bedömas som tillåten enligt förordningens bestämmelser. I 
det sammanhanget får prövas om en dispens kan utformas på ett sådant sätt att 
fridlysningsbestämmelserna i möjligaste mån upprätthålls utan att rådigheten 
över marken inskränks i betydande grad. Inom ramen för en 
proportionalitetsbedömning kan också prövas om det är möjligt att 
upprätthålla skyddet för berörd art på det aktuella området genom 



 24 

områdesskydd eller på annat sätt som ger markägaren möjlighet att få 
ersättning.” 

 
Proportionalitetsprincipen nämns flertalet gånger i domen och domstolens slutsats är även att 
det utifrån lagen och vad lagstiftaren sannolikt menade ej är rimligt att förordningen ska ha 
allt för långtgående konsekvenser för fastighetsägare. Nationella artskyddet bör ej kunna leda 
till avsevärd försvårande av pågående markanvändning och vill staten skydda sådan mark där 
dessa arter finns bör istället en annan lösning användas, exempelvis områdesskydd. Domen 
hänvisar konsekvent till de nationellt skyddade arterna i artskyddsförordningen och 
kommenterar ej specifikt situationen för de internationellt skyddade arterna.  
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4. Intervjuer 
Som tidigare nämnts har intervjuer hållits med representanter från relevanta statliga 
förvaltningar samt med företrädare för olika privata intressenter för att redogöra för deras syn 
på frågeställningen. Myndigheterna Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket samt intresse- och 
företagarorganisationen Lantbrukarnas riksförbund, branchorganisationen Skogsindustrierna, 
skogsägarföreningen Södra och en privat fastighetsägare har intervjuats. Nedan följer en 
sammanställning av den relevanta informationen från det insamlad materialet. 
 
4.1 Intervjusamanställning 
Är äganderätten i Sverige lagom stark eller behöver den stärkas/försvagas. Hur kan 
detta göras?’ 
 
Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen påpekar här att det inte är myndigheternas uppgift 
att ha åsikter om dessa frågor utan att det är upp till regeringen att ge direktiv och sätta upp 
mål som myndigheterna sedan ska följa. De privata aktörerna är däremot enade i att 
äganderätten inte är tillräckligt stark eller att den åtminstone inte fungerar fullt ut i praktiken. 
De har generellt sett förståelse för att mark kan behöva tas i anspråk för allmänna intressen 
men det avgörande för dem är att i varje fall som staten begränsar äganderätten ska ersättning 
utgå. Samtidigt framför flera att ekonomisk ersättning, även om den är 125% av 
marknadsvärdet/marknadsvärdeminskningen, aldrig helt kan kompensera för den förlust som 
fastighetsägaren lider. Detta med tanke på att fastighetsägaren ofta hellre hade velat ha kvar 
sin fastighet och kunnat nyttja den som personen själv velat.  
 
De privata aktörerna ifrågasätter även starkt att enskilda fastighetsägare måste stämma staten 
för att kunna få ersättning om exempelvis avverkning stoppas med hänsyn till 
artskyddsförordningen. Detta är en väldigt stor process och ett bättre system enligt dem hade 
varit att ersättning utgått automatiskt.  
 
Det finns olika sätt att skydda mark, exempelvis nationalpark, naturreservat, 
biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Används dessa verktyg i rimlig omfattning 
eller är det någon som används för lite/för mycket samt fungerar verktygen för att 
uppnå ändamålet? 
 
Myndigheterna anser generellt sett att de olika verktygen utnyttjas i bra omfattning i 
förhållande till vad som är rimligt utifrån deras styrkor och svagheter. Naturvårdsverket 
påpekar också att utgångspunkten vid bildande av naturreservat är frivilliga uppgörelser 
genom diskussioner och inte tvångsåtgärder. Därmed brukar de flesta fastighetsägarna vara 
nöjda efter att ha fått ersättning. 
 
De privata aktörerna framhåller att om skog ska skyddas så ska det vara formella skydd, 
exempelvis områdesskydd, och inte att skog skyddas genom att exempelvis 
avverkningstillstånd nekas. Detta för att säkerställa att ersättning alltid utgår. De förespråkar 
även mer användning av flexibla skyddsåtgärder. Att ha tidsbegränsade områdesskydd, 
istället för oändliga som i regelverket föreskriver i nuläget, skulle vara bra då det är svårt att 
säga hur situationen ser ut i framtiden. Prioriteringar kan ändras, naturvärden tillika behovet 
att skydda en viss mark kan minska och skogsbruksmetoder kan utvecklas vilket kan göra att 
det kanske inte är optimalt att skog som är skyddad idag även ska vara skyddad om 
exempelvis 50 år. Naturvårdsavtal borde även användas mer då dessa delvis har en hög 
flexibilitet samt bygger på frivillighet men även för att det är smart ekonomiskt då det sprider 
ut kostnaden för staten på en längre period med exempelvis årliga betalningar istället för en 
stor engångskostnad som vid inrättande av ett områdesskydd. På så sätt kan dagens pengar 
räcka till att skydda mer skog. Skogsindustrierna anser också att inrättande av områdesskydd 
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fortfarande bygger för mycket på tvång och att mer frivillighet vore bättre, exempelvis med 
Norge och Finland som förebilder. Att naturreservat endast inrättas på fastigheter vars 
fastighetsägare själva anser att miljöskydd är viktigt och ansökt om det skulle vara en möjlig 
lösning. Även Södra ser positivt på Norges modell och framhåller att landet har färre antal 
rättstvister inom skogsbruksområdet. 

Södra för fram att det ofta uppstår en problematik kring biotopskyddsområden. I fall där detta 
skulle kunna vara aktuellt är staten ibland positiv till att verktyget skulle vara lämpligt men 
dessa inrättas inte på grund av bristande ekonomiska medel. Staten är medveten om att 
fastighetsägaren kommer få svårt att bruka eller sälja marken på grund av certifieringssystem. 
Nästan alla svenska virkesköpare avstår, som en följd av certifieringskraven inom FSC, att 
köpa skog från nyckelbiotoper. På så sätt kommer den enskilde fastighetsägaren ibland i en 
svår situation utan möjlighet till att bruka marken, eller att få ersättning för detta.  

I skogsvårdslagens första paragraf ställs två jämställda mål upp, produktionsmål och 
miljömål. Anser ni att lagen är rimligt utformad för att ta hänsyn till både skogsägares 
perspektiv samt för miljöskydd? Fungerar avvägningen mellan de två målen i praktiken 
eller är det något mål som prioriteras? 
 
Naturvårdsverket framföra att det är en paradox att företagen själva skulle arbeta för att uppnå 
båda målen då dessa i de flesta fall står direkt mot varandra. Ett företag som vill fokusera på 
att tjäna pengar motiveras därför inte till att ta hänsyn till miljön och myndigheterna måste 
därför driva fram miljömålet. Det ska även tilläggas att miljömålet Levande Skogar, ett av 
Sveriges nationella miljömål som bland annat berör biologisk mångfald i skogen, inte uppnås 
i nuläget utan att mer måste göras. Skogsstyrelsen framför även att det idag är ganska mycket 
”frihet under ansvar” då lagstiftningen reglerar mindre än i vissa andra länder. Privata 
fastighetsägares agerande har därför ofta stor påverkan på hur skogen skyddas. Hänsyn tas 
ofta av skogsägare men det är ofta ett selektivt urval, skog som är mindre lönsam att avverka 
bevaras medan skog som är mer skyddsvärd i större utsträckning avverkas. 

De privata företrädarnas syn är i huvudsak att lagen är bra utformad men att målen i praktiken 
inte är jämställda utan att miljömålet prioriteras. Södra påpekar att staten på 1980-talet, med 
hjälp av skogsvårdslagstiftningen, kunde tvinga fastighetsägare att avverka sin skog, medan 
man nu genom annan lagstiftning tvingar dem att skydda skogen. Båda tillvägagångsätten är 
olyckligt från fastighetsägarnas synvinkel. Skulle man i framtiden skulle börja tvångsavverka 
igen, exempelvis för att regeringen vill snabba på omställningen mot ökad bioekonomi, skulle 
det vara en stor begränsning i äganderätten 

Artskyddsförordningen, fungerar lagstiftningen, varför/varför inte och hur kan man om 
den inte fungerar i så fall förbättra den. Vid tillämpning av artskyddsförordningen ska 
ersättning utgå om pågående markanvändning avsevärt försvåras om exempelvis 
avverkningsansökan nekas eller begränsas. Detta gäller dock endast de nationellt 
skyddade arterna men inte de internationellt skyddade. Är detta rimligt? 
 
Skogsstyrelsen framför att förordningen generellt sett är bra men är svår att tillämpa. 
Exempelvis får häckande arter inte får störas men Skogsstyrelsen har inte alltid kunskap om 
vilka arter som finns i områdena och kan i dessa fall inte exempelvis kräva att vissa 
hänsynsåtgärder ska tas vid avverkning. När Skogsstyrelsen har kunskap om arter som ska 
skyddas går det ofta att använda mindre omfattande åtgärder som att exempelvis spara en 
skyddszon kring ett fågelbo eller anpassa tidpunkten för avverkning. På så sätt skyddas miljön 
utan att det blir ett stort ingrepp för fastighetsägaren. 
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Både LRF och Skogsindustrierna anser att implementeringen av EU:s habitat- och 
fågeldirektiv till svensk lag genom artskyddsförordningen gick för snabbt och att 
ersättningsfrågan glömdes bort. I nuläget krävs det att fastighetsägaren stämmer staten för att 
kunna få ersättning vilket är en orimlig situation. Det skedde även en överimplementering där 
fåglar får en starkare ställning än vad direktivet ger och det är även orimligt att fågelarter som 
är livskraftiga på kontingenten ska ha starka skydd i Sverige. Organisationerna påpekar även 
att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen efterfrågat en utredning av lagen från regeringen 
men att inget ännu har hänt. 
 
Förvaltningslagen reviderades 2017 och §5 inkluderar nu även den så kallade 
proportionalitetsprincipen. Principen finns dock etablerad i bland annat praxis och i 
2:15 RF. Tror du att ändringen i förvaltningslagen kommer få någon påverkan på 
hanteringen av äganderättsfrågor i skogsfastigheter? 
 
Myndigheterna framhåller att det redan är en vedertaget använd princip i den praktiska 
ärendehanteringen. Detta bland annat genom att Naturvårdsverket idag är mer fundersamma 
kring vilka begränsningar ett särskilt naturreservat ska innefatta med hänsyn till vad 
skyddsobjektet kräver, till exempel kan jakt fortfarande vara tillåtet om naturreservatet är till 
för att skydda växtarter. Skogsstyrelsen framför även att myndigheten max kan kräva att 
fastighetsägare tar miljöhänsyn, exempelvis sparar vissa områden, som motsvarar en viss 
mindre ekonomisk summa, en begränsad toleransnivå, utan att ersättning utgår. Önskar 
Skogsstyrelsen att större hänsyn tas än så måste exempelvis något slags skydd upprättas och 
ersättning utgår då. 
 
Myndigheterna är därför tveksamma till om den nya lagen kommer få någon praktisk 
betydelse för skogshanteringsfrågor. Södra håller också med eftersom att principen redan är 
väletablerad. 
 
Vid ersättningsberäkningar hänvisas ofta till ExprL som säger att ersättning ska utgå med 
125% av marknadsvärdeminskningen/marknadsvärdet. Är detta en rimlig nivå? 
 
Flera aktörer framför att 125% är en rimlig nivå (jämfört med 100%) från fastighetsägarens 
perspektiv, bland annat med tanke på att det ofta är en ofrivillig överlåtelse/begränsning i 
äganderätten. Naturvårdsverket påpekar dock att detta leder till att budgeten inte räcker till att 
skydda lika mycket skog. Södra lyfter även problematiken med hur ersättningsfrågan ska 
lösas. 
 
Övriga kommentarer 
 
Certifieringar är ett sätt branschen själv kan skydda skog utan myndighetsinblandning. 
Skogsägare förbinder sig att göra avsättningar på 5% för naturvårdsändamål och industrin 
förbinder sig att inte köpa skog som kommer från områden med nyckelbiotoper. En aktör ser 
en möjlig förbättringsåtgärd för systemet så att fastighetsägare som avsätter mer än 5% 
premieras extra, till exempel genom högre försäljningspris, för att motivera större 
avsättningar. En annan aktör ser dock systemet som delvis problematiskt då 
nyckelbiotopsområden som från början var tänkta att vara små begränsade områden istället nu 
blivit mer omfattande. Detta gör att fastighetsägarna inte kan hitta någon köpare till stora 
skogsmarker och de får heller inte får någon ersättning för det från staten. Skogsstyrelsen som 
har uppdraget att göra nyckelbiotopsinventeringar för fram att de endast vill kartlägga för att 
samla in information, det är marknaden, och inte Skogsstyrelsen, som sedan stoppar 
skogsägare från att avverka. 
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5. Analys och diskussion 
Syftet med detta arbete har varit att juridiskt analysera, samt utifrån statens och privata 
företrädares synvinkel utreda, hur äganderätts- och ersättningsfrågor kopplat till skogsbruk 
fungerar i praktiken samt om det finns problem i lagstiftningens utformning och tillämpning. 
Arbetet har visat att detta är en område som det finns starka åsikter om från olika håll i 
branschen vilket inte är konstigt med hänsyn till hur betydelsefull frågan är för så många 
intressenter. Juridiskt har det också framgått att lagstiftningen inte är perfekt i alla områden 
utan att det finns en problematik i lagstiftningen. 
 
Som tidigare nämnts upptar skogen ca 70% av Sveriges landyta och ca ¾ av den produktiva 
skogen ägs av det privata vilket visar att skogsfastigheter är en viktig tillgång för många 
personer. Att skogscyklerna kan vara runt 100 år leder också till att det är väldigt långsiktiga 
placeringar som därmed kräver tydliga, förutsägbara spelregler för att marknaden ska fungera 
och för att det ska vågas investeras i skogen. För om en ekonomisk hållbarhet ska uppnås 
måste skogen och marken kunna brukas med långsiktiga placeringshorisonter för att inte 
riskera att kortsiktig lönsamhet premieras på grund av höga risker. Ett sådant scenario skulle 
kunna leda till ökad avverkning och sämre skogsvård med stora samhällsekonomiska 
konsekvenser som följd. Samtidigt kan inte staten spendera oändliga mängder pengar på 
skogsskyddsåtgärder då en allt för stor budgetpost riskerar bli en gökunge som minskar 
satsningar i andra viktiga samhällsområden. Gällande den ekologiska hållbarheten så har 
skogen ett stort miljömässigt värde som måste beaktas och skyddas. Biologisk mångfald är en 
aspekt som är särskild relevant då skogen är hem för många arter som riskerar utrotning om 
deras livsmiljöer försvinner eller förändras, särskilt i kombination med de klimatförändringar 
som sker. Träd binder även koldioxid och är samtidigt en viktig resurs som en förnyelsebar 
råvara som kan användas till exempelvis bränsle eller i nya innovativa material. Samtidigt är 
även skogen en plats för rekreation och är oerhört viktig för friluftslivet vilket ger den stora 
sociala värden. Att ha en frodande, levande, skog full av djur och växtlig är alltså även en 
fråga om social hållbarhet. Det är alltså många faktorer som berörs och särskilt hur 
avvägning mellan det ekonomiska och det ekologiska ska lösas en knäckfråga som har 
mycket stor betydelse för många aktörer och för samhället i stort.  
 
Det går att fastslå att äganderätten i Sverige i grunden har en relativt god ställning i och med 
RF, europakonventionen och expropriationslagen. I teorin ska endast en fastighetsägare 
tvingas acceptera begränsningar i äganderätten om det är för ett angeläget allmänt intresse och 
ska då ha rätt till ersättning om pågående markanvändning avsevärt försvåras. Om detta alltid 
praktiseras i alla ärendefrågor är dock något som kan ifrågasättas. I vissa lagar är det väldigt 
tydligt att ersättning ska utgå, exempelvis vid inrättande av naturreservat eller 
biotopskyddsområden. I andra fall är det inte lika tydligt vad som gäller. Företrädare för det 
privata har framfört att problematiken ofta uppstår vid tillämpningen av icke formella 
skyddsåtgärder som exempelvis nekat avverkningstillstånd eller nyckelbiotopsärenden. Om 
det stämmer är det bekymmersamt då osäkerhet leder till ökad risk som i sin tur påverkar 
värdet på fastigheten. Det vill säga att fastighetsvärden riskerar att sjunka vilket påverkar 
både den enskilda ägaren men även investeringsviljan i stort. Osäkerhet leder även till att mer 
resurser måste läggas på tolkningar av lagen genom exempelvis undersökningar, utredningar 
och domstolsärenden. Både själva metoden i sig kostar pengar, för den enskilda såväl som 
staten, samt drar även ut på ärendehanteringstiden. 
 
Artskyddsförordningen är en del av lagstiftningen som har varit särskilt ifrågasatt, både för att 
den från statens sida är svår att tillämpa då nödvändig information inte alltid finns tillgänglig 
men även från det privata som anser att den går för långt i sitt skydd. Att både Skogsstyrelsen 
och Naturvårdsverket efterfrågat en översyn av lagen samtidigt som flera privata aktörer anser 
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att den är starkt problematisk borde vara tillräckligt bevis på att det finns brister i lagens 
utformning och tillämpning.  
 
De följdverkningar som bombmurkelmålet ledde till bör även rimligen inkluderas i en 
översyn av lagen. En av dessa är att dispens bör ges om pågående markanvändning, till följd 
av den del som berör de nationella bestämmelserna i artskyddsförordningen, avsevärt 
försvåras. Även om domstolen framför att andra åtgärder på tas för att detta inte ska behöva 
ske, exempelvis genom att begränsa rådighetsinskränkningen, så kan detta agerande framstå 
som tvivelaktigt. Att tvingas ge dispens trots att behov av skydd föreligger kan anses märkligt 
och en möjlig lösning är att istället revidera lagen så att den inkluderar 
ersättningsbestämmelser som blir aktuella om dispens nekas. Genom detta skulle 
problematiken kunna lösas eftersom att domstolens resonemang bland annat baseras på att 
ersättningsbestämmelser saknas och att lagen därmed inte rimligen bör ha varit avsedd för allt 
för stora ingrepp i äganderätten. En annan del som är problematisk med 
artskyddsförordningens tillämning är att det i nuläget krävs att fastighetsägaren stämmer 
staten för att kunna få någon ersättning om exempelvis långtgående hänsynsanpassningar 
måste göras. Eftersom att rättsprocesser ofta är utdragna samt komplicerade blir detta något 
som kan drabba fastighetsägarna såväl som staten i tid samt ökade kostnader. Ersättning som 
betalas ut automatiskt i dessa ärenden hade varit ett bättre system men i så fall krävs det att 
ersättningsprinciperna förtydligas i lagen. 
 
En annan problematik som finns är hanteringen av ersättning för informella skydd. Detta är 
skydd där det till skillnad från exempelvis områdesskydd inte är fastslaget att till exempel en 
viss skog ska skyddas men där omständigheterna i princip innebär ett skydd för marken, 
såsom nekad avverkningstillstånd. Detta berördes delvis i de fjällnära domarna och där gav 
domstolen enligt Skogsstyrelsen inte någon tillräckligt tydlig vägledning samtidigt som 
domstolen själv framförde att rättsläget är osäkert. Svårigheten består till viss del i hur 
ersättningsfrågan ska hanteras så att staten inte riskerar att behöva betala ut ersättning flera 
gånger för samma mark. I det berörda fallet resonerade domstolen att även om det inte var 
något formellt skydd så ska åtgärdens troliga inverkan över tid beaktas. Om det i hög grad är 
att likna med ett formellt skydd ska ersättningen bestämmas därefter. Samtidigt sa de att 
utgångspunkten bör vara att beslut som kan ändras inte bör ersättas till fullo direkt. Även om 
domstolen alltså kom fram till en slutsats så finns det en tveksamhet här som är väldigt 
relevant för den framtida tillämpningen av liknande ärenden. Den kommande domen från 
mark- och miljööverdomstolen kommer kanske klargöra denna osäkerhet. En risk med ett 
osäkert rättsläge är att staten kanske anser det för riskabelt att utnyttja informella skydd och 
istället börjar överanvända formella skydd. Samtidigt som de offentliga medlen behöver 
användas på ett resurseffektivt sätt är det tveksamt om det verkligen är eftersträvansvärt att 
alltid använda de mest ingående skydden eftersom att de kan begränsa rådigheten onödigt 
mycket. Används ett optimalt skydd kan fastighetsägaren istället utifrån skyddets omfattning 
utnyttja sin lokalkännedom och kunskaper för att fortsätta vårda skogen istället för att denne 
blir handlingsförlamad i onödan. 
 
Vidare så är ärendehanteringen av skogsjuridikfrågor något som visats sig inte fungera fullt 
ut. Frågan är då om ändringen av förvaltningslagen där proportionalitetsprincipen inkluderas 
kommer få någon faktisk betydelse för skogsfrågor. De utfrågade aktörerna på området var 
själva tveksamma då principen redan är vedertaget använd och propositionen till lagändringen 
framförde även att den inte var tänkt att ge absolut rättvisa i alla fall. Regeringen erkände 
dock samtidigt att principen redan fanns inom flertalet rättsområde men ansåg fortfarande att 
lagändringen var nödvändig vilket tyder på att de anser att det trotts det förelåg ett behov av 
justeringen. Även om det troligen inte kommer få några stora inverkningar på hanteringen av 
skogsfrågor så kanske den nya lagen möjligtvis gör att exempelvis de berörda myndigheterna 
i sina egna vägledande metoddokument förtydligar hur principen ska användas. Därmed 
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kanske antalet fall som leder till rättsliga åtgärder skulle kunna minskas något, även om det är 
tveksamt om ett sådant resultat kommer uppnås. 
 
Angående företrädarnas syn på uppsatsens frågeställning går det att säga att de privata och 
statliga aktörer har samsyn i vissa frågor, exempelvis att översyn behövs vilket januariavtalet 
lovar ska ske, men att de i andra frågor står långt ifrån varandra. Privata företrädare är klart 
mer negativa till hur lagstiftningen delvis är utformas men även hur den tillämpas. Detta är 
inte så konstigt då de privata organisationerna ska företräda sina medlemmar och arbeta för 
att exempelvis deras ekonomiska tillgångar skyddas. Deras åsikter gällande lagarna och hur 
de praktiseras är dock fortfarande intressanta utifrån en juridisk synpunkt eftersom det ger en 
fingervisning om var problem kan finnas, även om dessa åsikter måste hanteras kritiskt och 
kompletteras med en juridisk analys av berörda områden. Gällande åsikterna som de privata 
aktörerna framför så är det särskilt rättssäkerheten samt ersättningsfrågan kopplat till 
informella skydd som är mest kritiserade. Att lagstiftningen inte är lika tydlig vad gäller 
ersättning för informella skydd jämfört med formella skydd har troligtvis en betydelse här. De 
statliga aktörerna framför att lagen i huvudsak fungerar men att de i vissa fall har svårt att 
tillämpa den. Det ska även tilläggas att deras uppdrag styrs av regeringen och att deras arbete 
måste täckas in av den budget som de får tilldelade. 
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6. Slutsatser och fortsatt forskning 
6.1 Slutsatser 
Det kan konstateras att det är ett omfattande regelverk som berör skogsbruksområdet varav 
vissa delar av lagstiftningen är välutformade och fungerar relativt bra i dess tillämpning 
medan andra delar är för otydliga. Hur delar av lagarna ska tillämpas behöver förtydligas, 
antingen genom en utökad praxis eller direktiv från regeringen och lagändringar där den 
senare är att föredra för att relativt snabbt få ett tydligare rättsläge samt att ändringen då kan 
föregås av en välutarbetad utredning. Vidare behöver artskyddsförordningen särskilt genomgå 
en utredning på hur lagen kan utformas på ett bättre sätt så att ersättningsfrågan löses. 
 
Avslutningsvis går det att konstatera att problematiken inom området till stor del beror på de 
två olika målen som fastställs i skogsvårdslagen, produktionsmålet och miljömålet, som . Hur 
dessa mål ska hanteras är främst en politisk fråga som beror på hur lagar och direktiv 
utformas och hur mycket myndigheterna tilldelas i budgeten. Frågan gäller hur mycket skog 
som ska skyddas, hur den ska skyddas samt vem som ska betala, staten eller den privata 
fastighetsägaren. 
 
6.1	Fortsatt	forskning	
De statliga myndigheterna framhåller att lagsystemet gör att det är ganska mycket frihet under 
ansvar som präglar skogsbruket men flera av de privata aktörerna anser att detta utvecklas 
mycket mer. I en framtida studier skulle det därför vara av intresse att jämföra det svenska 
systemet med exempelvis det finska och norska som baseras ännu mer på frivillighet. Ett 
välfungerande sådant system skulle kunna minska kostnaderna och leda till färre tvister 
kopplade till skogsbruksåtgärder samtidigt som det minskar påfrestningen samt irritationen 
för den enskilda skogsägaren. En förutsättning är dock att det kan ge ett gott skydd av skog. 
Risken är att den mindre mängd skog skyddas eller att den skog som skyddas är för homogen. 
Det är exempelvis problematiskt om endast skog som är av svagt ekonomiskt värde skyddas, 
oavsett hur värdefull den är utifrån ett ekologiskt perspektiv, medan ekonomiskt och 
miljömässigt värdefull skog avverkas. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 
Alla frågor ställdes inte till alla intervjuade och endast de frågor vars svar tas upp i rapporten 
är inkluderade. 
 
Är äganderätten i Sverige lagom stark eller behöver den stärkas/försvagas. Hur kan detta 
göras? 
 
Det finns olika sätt att skydda mark, exempelvis nationalpark, naturreservat, 
biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Används dessa verktyg i rimlig omfattning eller är 
det någon som används för lite/för mycket samt fungerar verktygen för att uppnå ändamålet? 
 
I skogsvårdslagens första paragraf ställs två jämställda mål upp, produktionsmål och 
miljömål. Anser ni att lagen är rimligt utformad för att ta hänsyn till både skogsägares 
perspektiv samt för miljöskydd? Fungerar avvägningen mellan de två målen i praktiken eller 
är det något mål som prioriteras? 
 
Artskyddsförordningen, fungerar lagstiftningen, varför/varför inte och hur kan man om den 
inte fungerar i så fall förbättra den. Vid tillämpning av artskyddsförordningen ska ersättning 
utgå om pågående markanvändning avsevärt försvåras om exempelvis avverkningsansökan 
nekas eller begränsas. Detta gäller dock endast de nationellt skyddade arterna men inte de 
internationellt skyddade. Är detta rimligt? 
 
Förvaltningslagen reviderades 2017 och §5 inkluderar nu även den så kallade 
proportionalitetsprincipen. Principen finns dock etablerad i bland annat praxis och i 2:15 RF. 
Tror du att ändringen i förvaltningslagen kommer få någon påverkan på hanteringen av 
äganderättsfrågor i skogsfastigheter? 
 
Vid ersättningsberäkningar hänvisas ofta till ExprL som säger att ersättning ska utgå med 
125% av marknadsvärdeminskningen/marknadsvärdet. Är detta en rimlig nivå? 
 
Övriga kommentarer? 
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