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Allmänt 

INKOMNA HANDLINGAR FRÅN FYRA DISTRIKT  

SKS tabeller 2018-19 

2018: 65,891 avverkningsanmälningar, 233 tillstånd för fjällnära, 292 i ädellövskog, 

2019: 64,017 avverkningsanmälningar, 220 tillstånd för fjällnära, 345 i ädellövskog… 

Statistik för de fyra distrikten 

Vår undersökning omfattar fyra distrikt med kontor på 12 platser; Norra Jämtland (Järpen, 

Strömsund, Östersund), Södra Jämtland (Gällö, Hammarstrand, Svenstavik, Sveg), Skara-

borg-Fyrbodal (Bäckefors, Skövde, Uddevalla) och Göteborg (Göteborg, Borås). Vi har fått 

tillgång till alla beslut enligt 30 § som rör artskyddsfrågor och samtliga protokoll och beslut 

vid samråd enligt 12:6 MB som rör 4 § i föreskrifterna (SKSFS 2013:3), dvs. skogsbruksåt-

gärder i områden som har mycket höga naturvärden av stor betydelse för skogens flora och 

fauna. För att göra undersökningen hanterbar och aktuell har vi valt en tvåårsperiod, nämligen 

2018-19. Efter läsningen av besluten har vi genomfört intervjuer med skogskonsulenter och 

distriktschefer (beslutsfattare) i de fyra distrikten och på Skogsstyrelsen centralt. Sammanlagt 

rör det sig om närmare 300 beslut, med följande fördelning: 

 

   

Undersökningen omfattar alltså 53 beslut enligt 30 § SVL samt 222 samrådsprotokoll och 22 

beslut under 12:6 MB. Av dessa 297 dokumentationer är 223 A-ärenden och 74 L-ärenden, 

dvs. en fjärdedel har initierats genom en samrådsanmälan av markägare/verksamhetsutövare. 

Med ett undantag återfinns samtliga lagärenden i kategorierna samråd eller beslut enligt 12:6 

MB. 

För att sätta dessa siffror i ett sammanhang, kan det vara lämpligt att ge några totalsiffror 

för de fyra distrikten. När det gäller antalet avverkningsanmälningar ligger de på knappt 2 000 

i Norra och Södra Jämtland årligen, drygt 4 000 i Skaraborg-Fyrbodal och ca 2 500 i Göte-

borg. Antalet ”automatgranskade” – dvs. anmälningar som rinner igenom systemet utan att 

flaggas – ligger under eller omkring 10%, med undantag för Södra Jämtland som har den 

högsta andelen i Sverige; 15-20%.  

Det totala antalet vägledningar under 30 § SVL för perioden 2018-19 i de fyra distrikten 

låg på: Norra Jämtland; 60 (46 resp. 14), Södra Jämtland; 45 (27 resp. 18), Skaraborg-

Fyrbodal; 261 (113 resp. 148), Göteborg 112 (60 resp. 52). Antal bedömningar i Natura 2000-

frågor har varit följande, fördelade på om anpassning kunde ske för att undvika tillståndsplikt 

resp. när tillstånd måste sökas: Norra Jämtland; 44+24 (16+11 resp. 28+13), Södra Jämtland; 

55+5 (25+1 resp. 30+4), Skaraborg-Fyrbodal; 17+0 (8+0 resp. 9+0), Göteborg 8+10 (4+9 

resp. 4+1). När det gäller det totala antalet förelägganden enligt 30 § SVL låg siffrorna för 

våra distrikt på 19 (12 resp. 7) för Norra Jämtland, 21 (7 resp. 14) för Södra Jämtland, 75 (44 

resp. 31) för Skaraborg-Fyrbodal och 42 (25 resp. 17) för Göteborg. Vad gäller samråd av alla 

slag – alltså inte bara sådana som gäller naturvärda områden och artskydd – var fördelningen 

Distrikt Beslut enl 30 § SVL Samråd enl 12:6 MB Beslut enl 12:6 MB 

Norra Jämtland:  2018/19 5 + 7 = 12 37 + 42 = 79 0 + 0 

Södra Jämtland:  2018/19 2 + 2 = 4 4 + 20 = 24 0 + 0 

Skaraborg-Fyrbodal: 2018/19 16 + 7 = 23 20 + 41 = 61 8 + 1 = 9 

Göteborg:  2018/19 12 + 2 = 14 24 + 34 = 58 13 + 0 = 13 

S:a 2018/2019 34 + 18 = 53 85 + 137 = 222 21 + 1 = 22 
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följande: Norra Jämtland; 463 inkomna 12:6-anmälningar (183 resp. 280) och 140 genom-

förda samråd (70 resp. 70), Södra Jämtland; 257 inkomna anmälningar (77 resp. 180) och 92 

genomförda (39 resp. 53), Skaraborg-Fyrbodal; 750 inkomna anmälningar (414 resp. 336) och 

153 genomförda (75 resp. 78), Göteborg; 449 inkomna anmälningar (246 resp. 203) och 111 

genomförda (56 resp. 55). Att siffrorna varierar så kraftigt från år till år beror på olika fak-

torer, bl.a. att många samråd initieras av markägare för att få ett ”rådgivningskvitto” som kan 

användas för att ansöka om bidrag inom ramen för ”Skogens miljövärden”. När det slutligen 

gäller förelägganden enligt 12:6 MB alla kategorier var fördelningen för 2018-19 följande: 

Norra Jämtland; 0, Södra Jämtland; 0, Skaraborg-Fyrbodal, 11 (7 resp. 4), Göteborg; 14 (13 

resp. 1). 

Intervjuade 

• 2020-10-06 Mari Hansson, processförvaltare, tillsynsenheten vid Skogsstyrelsen; 

0920 238209 

• 2020-10-27 Magnus Pettersson, specialist tillsyn, tillsynsenheten vid Skogsstyrelsen 

(Västerås); 021-15 36 35 

• 2020-10-13 Emil Bengtsson och Paul Södersten, skogskonsulent vid Göteborgs di-

strikt, Skogsstyrelsen; tel:031-7056246 

• 2020-10-14 Marianne Karlsson, skogskonsulent vid Skaraborgs-Fyrbodals distrikt, 

Skogsstyrelsen (Bäckefors); 0530 18475  

• 2020-10-15 Peter Newman, skogskonsulent vid Norra Jämtlands distrikt, Skogsstyrel-

sen (Järpen); 0647-66 55 72 

• 2020-10-23 Joakim Thor, skogskonsulent och Stina Moberg, distriktschef vid Södra 

Jämtlands distrikt, Skogsstyrelsen; 0696-171 97 

• 2020-11-18 Kristina Höök Patriksson (biolog, Mariestad) & Martin Goblirsch (bio-

log, Göteborg), båda på Naturvårdsavdelningen vid Länsstyrelsen Västra Götaland 

• 2020-11-25 Hanna Wallén & Per-Olof Nystrand, Länsstyrelsen i Jämtland 

 

 

 

 

 

  

tel:021-15%2036%2035
tel:031-7056246
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Avverkningsanmälningar och samråd  

SKS/Norra Jämtlands distrikt 2018-19; beslut enligt 35 § SVL 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2018- 

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning i hänsynskrävande biotop (örtrikt område längs en å). Lyft till sam-

råd enl 12:6 MB efter fältbesök, beslut enl SVL. Ref 7:17 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), 

bedömer att föreläggandet ryms under TT (66,000kr av 1,080,000kr, dvs 6,1%). 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2018- 

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning i hänsynskrävande biotop, främst höga naturvärden (grannatur-

skog). SKS räknade ihop tre anmälningar som en behandlingsdel = berörd del, skadan var 

103,000kr av avverkningsvärdet 2,552,000kr, dvs 4%, alltså under TT (toleranströskeln). 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2018- 

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning i hänsynskrävande biotop, främst riklig förekomst av lavar (NT), 

även tretåig hackspett. SKS räknade att avverkningen i den berörda delen är värd 250,000kr, 

skadan 42,000kr, dvs 6,5%, alltså under TT. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2018-  

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning i hänsynskrävande biotop (bäckmiljö), främst naturvärden (granna-

turskog), men även riklig förekomst av lavar (NT). SKS räknade att avverkningen i den be-

rörda delen är värd 795,000kr, skadan 52,000kr, dvs 6,6%, alltså under TT.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2018-  

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning i hänsynskrävande biotop (örtrikt område längs en bäck, erosions-

känslig ravinmiljö), främst naturvärden (grannaturskog), men även riklig förekomst av lavar 

(NT), därtill spår av födosökande spillkråka. SKS räknade att avverkningen i den berörda de-

len är värd 521,000kr, skadan 37,500kr, dvs 7,2%, alltså under TT. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2019-  

Anmälan om samråd för skogsmarksgödsling, ”hänsynskrävande art” enligt SKS o överens 

med SCA om tidsbegränsat stopp, beslut om förbud enl 35 o 41 §§ SVL med vite o verkstäl-

lighetsförordnande.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2019-  

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning i hänsynskrävande biotop (äldre trädbestånd med påtagligt stor 

mängd död ved). SKS räknade att avverkningen i den berörda delen är värd 1,020,000kr, ska-

dan 35,000kr, dvs 3,5%, alltså under TT. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2019-  

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning i hänsynskrävande biotop (äldre, olikåldrad och skiktad grannatur-

skog, bäck), NT-lavar. SKS räknade att avverkningen i den berörda delen är värd 3,627,000kr, 

skadan 111,000kr, dvs 3,1%, alltså under TT. 
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SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2019-  

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning o körning i hänsynskrävande biotop (källpåverkad mark och sump-

skog med naturskogskaraktär), NT-lavar. SKS räknade att avverkningen i den berörda delen 

är värd 81,000kr, skadan 7,800kr, dvs 9,7%, alltså under TT. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2019-  

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning o körning i nyckelbiotop (grannaturskog), V- och NT-lavar. SKS 

räknade att avverkningen i den berörda delen är värd 3,075,000kr, skadan 122,000kr, dvs 

4,0%, alltså under TT. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2019-  

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning o körning i hänsynskrävande biotop (naturrestskog med rikligt med 

naturvärdesträd, vattenförande bäck), NT-lavar. SKS räknade att avverkningen i den berörda 

delen är värd 960,000kr, skadan 56,000kr, dvs 5,8%, alltså under TT. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, beslut 2019-  

Avverkningsanmälan, beslut enl 35 o 41 §§ SVL om förbud (med vite o verkställighetsför-

ordnande) för avverkning o körning i fyra hänsynskrävande biotoper (tallnaturskog, källmark, 

skyddszon å, skyddszon myr), rödlistad skrovlig taggsvamp, NT-lavar. SKS räknade att av-

verkningen i den berörda delen är värd 77,400kr, skadan 44,100kr, dvs 5,7%, alltså under TT. 

 

SKS/Norra Jämtlands distrikt 2018-19; samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018- 

Anmälan om åtgärd i nyckelbiotop, SKS initierat samråd enl 12:6, SKS anser att avverkning 

inte kan ske, enighet har inte uppnåtts varför myndigheten flaggar för beslut om ”avslagsbe-

slut”. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-  

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop med naturvärdesträd, SKS lyfter till samråd enl 

12:6, antecknar att ök uppnåtts, mä kan välja mellan naturvårdsavtal eller biotopskydd, uttalar 

att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-01-19; A 666-2018 (Rise, Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbiotopen o skyddszon undantas, SKS uttalar att åtgärden – dvs av-

verkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-01-22; A 38435-2016, A 33004-2016 (Hästön, 

Åre) 

Ansökan om tillstånd till avverkning o skogsbilväg i fjällnära skog i ett område som berör två 

nyckelbiotoper, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om undantag för 

avverkning o andra åtgärder i delområden o att avvakta SKS utredning om fjällnära skog, 

SKS uttalar som sin avsikt att inte meddela tillstånd för viss del, uttalar att åtgärden – dvs 

avverkningen – får påbörjas förrän tillstånd meddelats. 
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SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-02-15; A 54840-2017 (Ytterån, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbiotopen ska avverkas med ”låggallring” o att ingen markberedning 

sker, SKS uttalar att åtgärderna får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-02-21; A 49131-2016 (Kalls-Berge, Åre) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att avverkningen inom nyckelbiotopen anpassas, SKS uttalar att åtgärden – 

dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-02-26; A 31884-2017 (Bäcken, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör höga naturvärden, SKS lyfter till samråd enl 12:6, ök kan inte 

nås o Lst/Jämtland kommer att skydda området, antecknar att förbud kommer att meddelas (se 

beslut enl 35 § SVL ovan). 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-05-24; A 16632-2018 (Smedsböle, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts, SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor 

efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-06-07; A 46070-2017 (Kälen, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop (marginellt), SKS lyfter till samråd enl 12:6, 

antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen o skyddszon undantas, SKS medger att åt-

gärden får utföras omedelbart. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-06-11; A 19265-2018 (Solberg, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att det skyddsvärda området undantas i stort, SKS uttalar att åtgärden – dvs 

avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-06-25; A 16418-2018 (Brunflo-Svedje, Öster-

sund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att den justerade nyckelbiotopen undantas o att tallar med brandljud sparas i 

ett intilliggande område, SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast 

efter 6 veckor efter anmälan. Se även beslut 2018-09-11 om skydd för sparvugglans häck-

ningsplats, nedan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-06-26; A 34954-2017 (Kvissle, Åre) 

Avverkningsanmälan som berör höga naturvärden, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar 

att ök inte kunnat uppnås pga att markägaren inte svarar, SKS uttalar att ett område på 1,4 ha 

bör lämnas som naturvårdshänsyn, o avslutar därmed ärendet.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-07-09; A 18178-2018 (Grelsgård, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör höga naturvärden, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar 

att ök uppnåtts, SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 

veckor efter anmälan. 
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SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-07-09; A 18175-2018 (Grelsgård, Strömsund 

(samma so) 

Avverkningsanmälan som berör höga naturvärden, bla NT-lavar, SKS lyfter till samråd enl 

12:6, antecknar att ök uppnåtts; delområde undantas, naturvärdesträd sparas. Konsulenten 

uttalade att vissa av kriterierna för nyckelbiotoper är svåra att tillämpa. SKS uttalar att åtgär-

den – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-07-25; A 29367-2018 (Lagmanslandet, Öster-

sund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att en del av nyckelbiotopen inte har så höga naturvärden, SKS uttalar att åt-

gärden – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-08-01; A 27617-2018 (Storåbränna, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas i sin helhet, SKS uttalar att åtgärden – dvs av-

verkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-09-03; A 48865-2017 (Skogsjö, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område med höga naturvärden, SKS lyfter till samråd enl 

12:6, antecknar att ök uppnåtts om att visst område (hällmarksskog) undantas o äldre träd spa-

ras samt att avverkningen ska ske vintertid. SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkningen – får 

påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-09-11; A 16418-2018 (Brunflo-Svedje, Öster-

sund) 

Avverkningsanmälan som berör häckningsplats för sparvugglan (se även ovan beslut 2018-

06-25 i samma ärende), SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att åt-

gärderna inte får ske i området från den 1/3-30/6 årligen. SKS uttalar att åtgärden – dvs av-

verkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-09-17; A 42469-2017 (Hotagen, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område som kan vara nyckelbiotop (lövbränna med höga 

naturvärden), SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att lövträden spa-

ras, SKS uttalar att åtgärden får utföras omedelbart. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-09-21; A 36464-2017 (Solberg, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att det skyddsvärda området undantas i stort o sträckningen av en basväg, 

SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmä-

lan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-09-24; A 14311-2018 (Bleckåsen, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område av mycket stor betydelse för flora o fauna (signalar-

ter o rödlistade), SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att hänsynsytor 

undantas, SKS medger att åtgärderna får utföras omedelbart.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-09-28; A 33224-2017 (Håxås, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbioton undantas i sin helhet. 
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SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-10-01; A 38173-2018 (Finnvattnet, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

markägaren har visat att naturvärdena inte är så höga (SKS gjorde inte fältbesök), varför av-

verkningen godkänns. SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 

6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-10-03; A 26381-2018 (Öjarn, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök inte uppnåtts om skydd av området som har urskogskaraktär, avser at bilda biotopskydd 

som enl Lst kommer att ingå i naturreservat, markägaren gett besked om att avvakta.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-10-15; A 40348-2018 (Tulleråsen, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbiotopen justeras o undantas, även gamla sälgar o aspar sparas. SKS 

medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-10-31; A 54456-2018 (Sölvsved, Åre) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att berörd del av nyckelbiotopen undantas, SKS uttalar att åtgärden – dvs av-

verkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-11-02; A 57858-2018 (Lungre, Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas i sin helhet o att skyddszon ska upprätthållas vid 

behov. SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter 

anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-11-23; A 52250-2018 (Halabacken, Åre) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop (rikkärr med värdefull kärlväxtflora), SKS lyf-

ter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas i enlighet 

med bandning av SKS. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-11-23; A 22418-2015 (Ringvattnet, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör område med höga naturvärden, SKS lyfter till samråd enl 

12:6, vid fältbesök är alla överens om att det är en nyckelbiotop, SKS antecknar att ök upp-

nåtts om att nyckelbiotopen undantas i sin helhet för att ingå i bolagets frivilliga avsättningar, 

avverkningsanmälningen dras tillbaka. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-11-27; A 54013-2017 (Offerdals-Utgård, Kro-

kom) 

Avverkningsanmälan som berör område med höga naturvärden (myrmark o surdråg), SKS 

lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om skyddszoner mot området mfl 

skyddsåtgärder (bla avverkning vintertid), SKS bedömer att rikkärret o två lokaler för gucku-

sko inte berörs (behövs ingen dispens enl 4 § AF). SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkning-

en – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-11-29; A 22417-2015 (Ringvattnet, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas i sin helhet, ingår i bolagets frivilliga avsättning-

ar, anmälan dras tillbaka. 
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SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-11-29; L 2094-2018 (Siljeåsen, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop (gamla träd, granskog), SKS lyfter till samråd 

enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att avverkningen kan anpassas, kommunicerat med Lst 

som menar att åtgärderna är ok om de utförs på rätt sätt. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-12-03; A 36734-2018 (Gärde, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör område med mycket höga naturvärden, SKS lyfter till samråd 

enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas i sin helhet för att ingå i 

bolagets frivilliga avsättningar, anmälan dras tillbaka.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-12-03; A 23087-2018 (Risgård, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område med stor betydelse för flora o fauna (motsv nyckel-

biotopskvalitet), SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbioto-

pen undantas i sin helhet, men då anmälan inte dras tillbaka är markägaren oförhindrad av 

avverka området. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-12-07; A 22673-2017 (Tand, Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör område med naturvärden (kalkbarrskog), SKS lyfter till sam-

råd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att området undantas i sin helhet då markägaren 

erbjudits områdesskydd eller frivillig avsättning. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-12-13; A 69129-2018 (Hornsjöberg. Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör fornlämning (o nyckelbiotop), SKS lyfter till samråd enl 

12:6, antecknar att ök uppnåtts om att avverkningen anpassas o att information gått till Lst 

som TM för KML. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2018-12-27; A 53979-2017 (Offerdals-Utgård, Kro-

kom) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop (rikkärr, guckusko, lappranunkel), SKS lyfter 

till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att den sumpiga delen avverkningstrakten 

undantas, mfl skyddsåtgärder (bla avverkning vintertid), rikkärret o lappranunkeln påverkas 

inte o dispens enl AF behövs därför inte. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-01-08; A 37889-2017 (Ede, Åre) 

Ansökan om tillstånd till avverkning som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, 

antecknar att ök inte kan uppnås. SKS uttalar att nyckelbiotopen bör undantas o hänvisar till 

beslut om nekat tillstånd i de delar som ligger i fjällnära skog. SKS uttalar att åtgärden – dvs 

avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-01-29; A 57259-2018 (Lockne-Bleka, Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

åtgärderna inte berör nyckelbiotopen resp att en del av den är felregistrerad, varför någon an-

passning av avverkningen inte behövs. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-01-29; A 22278-2018 (Risgård, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område med nyckelbiotopskvaliteter, SKS lyfter till samråd 

enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas i sin helhet, men också att 

anmälan inte har dragits tillbaka varför markägaren är oförhindrad av avverka. 
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SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-02-06; A 54105-2018 (Berg, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök inte uppnåtts. SKS menar att området helt bör undantas o har informerat Lst så att områ-

desskydd kan initieras. Om markägaren ändå vill avverka bör hänsyn tas i enlighet med SKS 

traktplanering, vilket får godtas. SKS uttalar att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas 

tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-02-12; A 8872-2019 (Valsjön, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att vägdragningen vid nyckelbiotopen anpassas. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-02-18; A 39436-2018 (Ytterocke, Åre) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att åtgärderna ska utföras som äldreskogsavverkning med enkel basväg. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-03-08; A 10220-2019 (Bjurhuskälen, Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att ett bestånd mot nyckelbiotopen ska undantas. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-04-02; A 35917-2018 (Föllinge-Nyland, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök inte kunnat uppnås. SKS uttalar att området är skyddsvärt o bör inte avverkas, markägaren 

informerats om att det kan komma att prioriteras för områdesskydd. SKS uttalar att åtgärden – 

dvs avverkningen – får påbörjas tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-04-02; A 23876-2018 (Halabacken, Åre) 

Avverkningsanmälan som berör område med höga naturvärden, finns även en fornlämning 

(info till Lst), SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök inte har uppnåtts om anpass-

ning, SKS menar att område med barrnaturskog o våta miljöer ska undantas, fri utveckling av 

område som troligen är brandrefugial, naturvärdesträd sparas, antecknar också att markägaren 

erbjudits områdesskydd. SKS uttalar vidare att åtgärden – dvs avverkningen – får påbörjas 

tidigast efter 6 veckor efter anmälan. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-04-04; A 8001-2019 (Överkonäs, Åre) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-05-14; L 1065-2019 (Storbränna, Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör eventuell nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, an-

tecknar att det vid fältbesök framkommit att området är naturvärt men håller inte riktigt nyck-

elbiotopskvaliteter ök uppnåtts om att 6-7 ha (av 18) sparas, hänsyn tas till surdråg mm, na-

turvärdesträd sparas, hänglav skyddas. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-05-14; L 1029-2019 (Ån, Åre) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att kapning av döda liggande träd ska utföras, åtgärden får påbörjas utan 

dröjsmål. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-06-07; A 37698-2018 (Risgård, Krokom) 

Avverkningsanmälan i område av stor betydelse för flora o fauna (nyckelbiotopskvalitet), 

SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas i sin 
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helhet, men också att anmälan inte har dragits tillbaka varför markägaren är oförhindrad av 

avverka. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-06-07; A 37779-2018 (Risgård, Krokom) 

Avverkningsanmälan i område (samma som ovan) av stor betydelse för flora o fauna (nyckel-

biotopskvalitet), SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbioto-

pen undantas i sin helhet, men också att anmälan inte har dragits tillbaka varför markägaren är 

oförhindrad av avverka. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-07-04; A 40716-2017 (Berg, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör naturvärt område, Lst meddelat att man vill att det ska ingå i 

NR Offerdalsberg, men markägaren är ovillig o landshövdingen har uttalat att inga reservat 

ska bildas mot markägarnas vilja, varför SKS lyfter till samråd enl 12:6. ,SKS antecknar att 

ök inte kan uppnås, varför man anger att antal hänsyn som bör tas i området (hänsynsytor, 

naturvärda träd sparas, hänsyn i våta miljöer, död ved sparas, mm), åtgärderna får utföras 

omedelbart. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-07-10; A 40743-2017 (Berg, Krokom, annan 

ägare) 

Avverkningsanmälan som berör naturvärt område (annan markägare än ovan), Lst meddelat 

att man vill att det ska ingå i NR Offerdalsberg, men markägaren är ovillig o landshövdingen 

har uttalat att inga reservat ska bildas mot markägarnas vilja, varför SKS lyfter till samråd enl 

12:6. ,SKS antecknar att ök inte kan uppnås, varför man anger att antal hänsyn som bör tas i 

området (område med nyckelbiotopskvalitet sparas helt, hänsynsytor, skyddszoner, kulturvär-

den skyddas (gammal kyrkväg med kulturstubbar), naturvärda träd sparas, hänsyn i våta mil-

jöer, död ved sparas, mm), åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-07-11; A 64044-2018 (Stavre, Krokom) 

Avverkningsanmälan som avser naturvårdande åtgärder, SKS lyfter till samråd enl 12:6, an-

tecknar att ök uppnåtts om att områdets brandkarakteristika (träd, lågor) sparas o att avverk-

ning/ bränning av gran genomförs, naturvärdesträd sparas o sumpskog skyddas, skyddsåtgär-

der mot körskador. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-07-16; A 40731-2017 (Berg, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område med spridda naturvärden (samma markägare som i 

40743-17), SKS lyfter till samråd enl 12:6,  Lst meddelat att man vill att det ska ingå i NR 

Offerdalsberg, men markägaren är ovillig o landshövdingen har uttalat att inga reservat ska 

bildas mot markägarnas vilja, varför SKS lyfter till samråd enl 12:6. SKS antecknar att mar-

kägaren säger sig avstå från avverkningen i området o dess omgivningar, varför ärendet avslu-

tas. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-07-19; A 35678-2018 (Bjärme, Östersund) 

Avverkningsanmälan som delvis berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, anteck-

nar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas o skyddszon mot bäck lämnas. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-07-22; A 55797-2018 (Rönningsberg, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område med höga naturvärden, SKS lyfter till samråd enl 

12:6, uttalar att man helst vill spara området i sin helhet men varken myndigheten eller Lst har 

resurser för detta. SKS antecknar att ök att området minskas o blädning (30%) genomförs, 

delar lämnas orörda, avverkning vintertid, död ved, lågor o naturvärdesträd sparas, vilket 

kommer att medföra att naturvärdena upprätthålls. Till dokumentet har lagts ett ”rådgivnings-
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kvitto” (2019-0923; R 1273-2019) med beskrivning av miljön (spår av tretåig hackspett o 

mycket hänglav) o instruktioner för hyggesfritt skogsbruk efter fältbesök den 11 juli (intres-

santa resonemang kring genomförandet av blädning).  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-08-15; A 63276-2018 (Kycklingvattnet, Ström-

sund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att anmälan dras tillbaka o nyckelbiotopen undantas i sin helhet. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-08-15; A 21746-2019 (Hillsand, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som delvis berör en nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, an-

tecknar att ök uppnåtts om att ingen avverkning sker i nyckelbiotopen muf bäcköverfart som 

är föremål för särskilt samråd (nedan), naturvärdesträd sparas.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-08-15; A 21755-2019 (Hillsand (annan fast), 

Strömsund) 

Avverkningsanmälan som delvis berör en nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, an-

tecknar att ök uppnåtts om att ingen avverkning sker i nyckelbiotopen muf bäcköverfart, na-

turvärdesträd sparas. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-08-20; A 1132-2019 (Gäddede, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att avverkningsanmälan dras tillbaka o nyckelbiotopen undantas i sin helhet. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-08-30; A 39353-2019 (Österulvsås, Krokom) 

Avverkningsanmälan som delvis berör nyckelbiotop (bäckmiljö), SKS lyfter till samråd enl 

12:6, antecknar att ök uppnåtts om att skyddszon lämnas. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-08-30; A 41771-2019 (Offerdal-Finnsäter, Kro-

kom) 

Avverkningsanmälan som berör område invid en nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 

12:6, antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen invid avverkningsområdet lämnas orört. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-09-19; A 63735-2018 (Aspås-Gärde, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område invid nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, 

antecknar att ök uppnåtts. Nyckelbiotopen avgränsats tydligare (minskning), ingen avverkning 

inom snitslingen, därtill naturvårdshänsyn mht spridda naturvärden inom avverkningstrakten. 

Diskuterade även dikningar som kommer att utföras efter avverkningen.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-09-26; A 48790-2019 (Alanäset, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att anmälan dras tillbaka o nyckelbiotopen undantas i sin helhet. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-09; A 22472-2019 (Nordannälden, Krokom) 

Avverkningsanmälan som delvis berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, anteck-

nar att ök inte uppnåtts då markägaren vill avverka del av nyckelbiotopen. SKS uttalar att 

nyckelbiotopen bör lämnas orörd o att naturvårdande åtgärder för att gynna löv bör utföras i 

övriga områden, varmed ärendet avslutas. 
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SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-14; A 40610-2019 (Sandvikssjön, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område invid nyckelbiotop (bäckmiljö), SKS lyfter till sam-

råd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts genom att nyckelbiotopen avgränsats o att vägen ge-

nom bäcken ges en utformning som medför så lite skada som möjligt plus vinteravverkning.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-15; A 25023-2019 (Bodal, Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör område i anslutning till nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd 

enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts utifrån att nyckelbiotopen avgränsats o undantas, körning 

inte sker där, naturvärdesträd sparas utanför. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-17; A 72477-2018 (Slövre, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område där det delvis kan finnas höga naturvärden, SKS lyf-

ter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att några örtrika fuktsvackor o gammal, 

luckig granskog sparas, ny snitsling genomförs av entreprenören o godkänns.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-17; A 25022-2019 (Bodal, Östersund) 

Avverkningsanmälan som berör område som visat sig vara nyckelbiotop, SKS lyfter till sam-

råd enl 12:6, efter telefonkonferens antecknas att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-17; A 45276-2019 (Svansele, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som delvis berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, anteck-

nar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-28; A -2019 (Sjör, Östersund) 

Samrådsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök 

uppnåtts utifrån att gränserna för nyckelbiotopen förtydligas o arealen minskas, därefter un-

dantas den i sin helhet, inga åtgärder utförs i ett område med död ved av gran, gamla aspar o 

tallar sparas i ett annat område. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-11-07; A 28222-2019 (Svansele, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att 

ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas, avverkningsanmälan i den delen dras tillbaka.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-11-14; A 8194-2019 (Junsternäset, Strömsund) 

Ansökan om tillstånd för avverkning i fjällnära skog som berör nyckelbiotop, SKS lyfter till 

samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att nyckelbiotopen undantas o ansökan i den 

delen dras tillbaka. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-12-13; A 13497-2017 (Ströms-Ön, Strömsund) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop (utkörningen), SKS lyfter till samråd enl 12:6, 

antecknar att ök uppnåtts om att utkörningen ska ske på tjälad mark på en tidigare basväg.  

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-12-19; L 2657-2019 (Offerdal-Prästbord) 

Samrådsanmälningar (A 44502-2019 o A   62373-2019) som åtgärder berör nyckelbiotop, 

SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att avvakta med avverkningen 

tills ny naturvärdesinventering av Lst o SKS kontroll av kulturvärden. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-12-23; A 29957-2019 (Ströms-Ön, Strömsund) 

Samrådsanmälan som berör nyckelbiotop (se ovan), SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar 

att ök uppnåtts om att utkörningen ska ske på tjälad mark på en tidigare basväg. 
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SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-12-23; A 65065-2019 (Kösta, Krokom) 

Avverkningsanmälan som berör område med höga naturvärden (nyckelbiotopskvalitet), SKS 

lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om att de angivna hänsynsområdena spa-

ras (lägre naturvärde) o att hänsyn tas i de områden som ska avverkas (högre naturvärden); 

blädning, områden med garnlavsrika träd undantas, liksom örtrika bäckdråg, naturvärdesträd 

sparas, viss plockhuggning, kantzoner o överfarter. 

SKS/Norra Jämtlands distrikt, samråd 2019-12-23; A 63658-2018 (Kösta, Krokom) 

Avverkningsanmälan, SKS lyfter till samråd enl 12:6, antecknar att ök uppnåtts om naturvår-

dande åtgärder; öka mängden död ved, skapa luckor, gynna lövträd, spara naturvärdesträd, 

skydda lågor o bygga älghinder för att främja lövträdens tillväxt. 
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SKS/Södra Jämtlands distrikt 2018-19; beslut enligt 35 § SVL 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, beslut 2018-02-07; A 66042-2017  (Vemdalens kyrkby, Härje-

dalen) 

Anmälning om avverkning o vägbyggnation i område som är ett registrerat revir för berguv, 

SKS inte gjort fältbesök, förbud enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande), ref 7 

kap 19 § i föreskrifterna o de allmänna råden (SKSFS 2011:7), även förbudet i 4 § AF, SKS 

anser att mä är skyldig att ta denna hänsyn. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, beslut 2018-10-31; A 59344-2017 (Häggen, Berg) 

Efter utförd avverkning kontaktade Lst/Jämtland SKS för att informera att det i det avverkade 

området fanns ett solitärt boträd som växelvis används av duvhök o lappuggla. SKS marke-

rade trädet vid fältbesök o förbjuder mä (med vite o verkställighetsförordnande) att markbe-

reda under perioden inom 100 meter under perioden 1/4-15/8 fram tom 2021 (därefter blir 

boträdet onyttigt genom att duvhöken inte kommer att använda det, vilkens uteblivna återupp-

byggnad medför inom några år att lappugglan lämnar), ref 7 kap 19 § i föreskrifterna o de 

allmänna råden (SKSFS 2011:7), även förbudet i 4 § AF, SKS anser att mä är skyldig att ta 

denna hänsyn. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, beslut 2019-04-08; A 16004-2019 (Långå, Härjedalen) 

Avverkningsanmälan inom område som hyser (”finns eller kan finnas”) häckande kungsörn, 

förbud enl 35 § SVL (vite o verkställighetsförordnande) mot åtgärder som genom ljud eller 

ljus kan störa boet under perioden 1/1-31/7 inom markerat område, ref 7 kap 19 § i föreskrif-

terna o de allmänna råden (SKSFS 2011:7), även förbudet i 4 § AF, SKS anser att mä är skyl-

dig att ta denna hänsyn. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, beslut 2019-07-31; A 30616-2019 (Börtnan, Berg) 

Avverkningsanmälan inom område som hyser (”finns eller kan finnas”) häckande kungsörn, 

förbud enl 35 § SVL (vite o verkställighetsförordnande) mot åtgärder som genom ljud eller 

ljus kan störa boet under perioden 1/1-31/7 inom markerat område, ref 7 kap 19 § i föreskrif-

terna o de allmänna råden (SKSFS 2011:7), även förbudet i 4 § AF, tillägger dock att åtgärden 

kan utföras om en ackrediterad inventerare ”kontrollera eventuell pågående eller förberedande 

häckning”, SKS anser att mä är skyldig att ta denna hänsyn.  

 

SKS/Södra Jämtlands distrikt 2018-19; samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2018-04-10; L 536-2018 (Sidsjö, Bräcke) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om viss hänsyn; mindre luckor, naturvärdesträd undantas, 

naturvårdsbränning, SKS medger att åtgärden får utföras omedelbart. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2018-07-12; A 29563-2018 (Näset, Ragunda) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop o planerat naturreservat, som SKS uppfattat det 

har ö-k nåtts om att anmälan återkallas. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2018-09-07; A 10148-2018 (Hede Kyrkby, Härjedalen) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om att nyckelbiotopen lämnas orörd. 
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SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2018-10-26; A 37972-2018 (Hällesjö Prästbord, 

Bräcke) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om viss hänsyn; sparsam gallring, lämna tallar o löv, mm. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, råd enl MB 2019-02-20; L 2189-2018 (Strandåker, Bräcke) 

Anmälan om samråd i närheten av N2000 Strandåkersjön, SKS bedömer att åtgärden inte är 

tillståndspliktig enl 7:28a om vissa åtgärder utförs; spara skyddszon mot vattendrag o undvik 

körning i närheten, annars tillståndspliktig.  

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-04-12; A 19238-2019 (Rånddalen, Härjedalen) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB då körning 

kommer att ske inom nyckelbiotop, som SKS uppfattat situationen har ö-k nåtts om åtgärder-

na ska utföras som anmälaren angett (det sägs att det är en anmäl enl 12:6, men det ser ut som 

en vanlig avverkningsanmälan).  

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-04-17; A 20403-2019 (Rånddalen, Härjedalen) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om åtgärderna ska utföras som anmälaren angett (det sägs 

att det är en anmäl enl 12:6, men det ser ut som en vanlig avverkningsanmälan). 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-04-30; A 4628-2019 (Vemdalens Kyrkby, Härje-

dalen) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop (konstaterats efter fältbesök), SKS lyft till sam-

råd enl 12:6 MB, som SKS uppfattat situationen har ö-k nåtts om att nyckelbiotoperna undan-

tas. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-05-08; L 920-2019 (Kullsta, Ragunda) 

Avverkningsanmälan som berör registrerad nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, 

som SKS uppfattat situationen har ö-k nåtts om att avverkning av vindfällda gagnvirkesgra-

nar, friska o redan döda granar lämnas. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, råd enl MB 2019-05-15; L 902-2019 (Överberg, Härjedalen) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop i N2000-område (anmält av Lst), SKS lyft till 

samråd enl 12:6 MB, SKS bedömer att den anmälda åtgärden inte får utföras utan 7:28a-

tillstånd av Länsstyrelsen. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-07-12; A 29528-2018 (Näset, Ragunda) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop (både registrerade o icke-registrerade) o plane-

rat naturreservat, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS uppfattat situationen har ö-k 

nåtts om att anmälan återkallas. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-08-14; L 1805-2019 (Lillhärdal-Östansjö, Härje-

dalen) 

Anmälan om samråd enl 12:6, som SKS uppfattat situationen har ö-k nåtts om att åtgärderna 

utförs i enlighet med ansökan om miljöinvestering till Jordbruksverket 2018-727-1. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-08-30; A 40954-2019 (Långå, Härjedalen) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om att befintlig basväg kommer att användas, de träd som 

ev måste avverkas läggs in i nyckelbiotopen. 
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SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-04; A 49541-2019 (Bispgården, Ragunda) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om att avverkningen naturvårdsanpassas. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-15; L 2100-2019 (Lund, Bräcke) 

Anmälan om samråd enl 12:6 MB i nyckelbiotop, som SKS uppfattat situationen har ö-k nåtts 

om att blädning utförs.  

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-23; L 2086-2019 (Vemdalens-Kyrkby, Härje-

dalen) 

Anmälan om samråd enl 12:6 MB för vägdragning i område av stor betydelse för flora o 

fauna, som SKS uppfattat situationen har ö-k nåtts om att åtgärden naturvårdsanpassas. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-24; A 66360-2017 (Storsjö, Berg) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om att området ska lämnas orört intill dess att Lst inventerat 

det o ev tagit beslut om att bilda naturreservat.  

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-10-25; A 27900-2018 (Bergsbyn, Berg) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om att befintlig basväg genom nyckelbiotopen ska använ-

das. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-11-06; A 29822-2019 (Vemdalens Kyrkby, Här-

jedalen) 

Avverkningsanmälan som berör fjällnära skog o nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 

MB med fältbesök, SKS har försökt kommunicera med markägaren som dock inte hört av sig, 

i det här beslutet påminner man om naturvårsreglerna i SVL o avslutar sedan ärendet. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-11-18; A 3773-2018 (Ljungdalen, Berg) 

Ansökan om avverkning i fjällnära skog, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, SKS uttalar att 

området o kantzoner ska lämnas orört har försökt kommunicera med markägaren som dock 

inte hört av sig, avslutar sedan ärendet. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-11-22; A 62343-2019 (Stugubyn, Ragunda) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om att befintlig basväg genom nyckelbiotopen ska använ-

das, mm. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-11-26 A 57513-2019 (Stugubyn, Ragunda) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om rita om gränserna för nyckelbiotopen o att ta viss natur-

vårdshänsyn. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-12-16; A 67285-2019 (Fors-Böle, Ragunda) 

Avverkningsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS 

uppfattat situationen har ö-k nåtts om att avverka all gran enl anmälan, i övrigt att vidta natur-

vårdshänsyn map lövträden. 

SKS/Södra Jämtlands distrikt, samråd 2019-12-17; L 2676-2019 (Kånkback, Ragunda) 

Samrådsanmälan som berör nyckelbiotop, SKS lyft till samråd enl 12:6 MB, som SKS uppfat-

tat situationen har ö-k nåtts om att åtgärderna ska utföras i enlighet med skötselplan.  
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SKS/Göteborgs distrikt 2018-19; beslut enligt 35 § SVL 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-01-09; A 45987-2017 (Sjögared, Bollebygd) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till häckningsplats för störningskänslig rovfågelart, 

VU enligt rödlistan, bil 4 i SKS föreskrifter, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL (med 

vite o verkställighetsförordnande) mot avverkning mm under tiden 1/2-31/8, ref 4 § AF, 7:19 i 

föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-01-15; A 59620-2017 (Gunnabo, Mark) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till känd häckningsplats för rödlistad o prioriterad 

fågelart, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande) 

mot avverkning mm under tiden 1/4-15/8 (om länsstyrelsen inte lämnar dispens enl AF), ref 4 

§ AF, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-01-15; A 49738-2017 (Öd, Borås) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till känd häckningsplats för rödlistad o prioriterad 

fågelart, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande) 

mot avverkning mm under tiden 1/4-15/8 (om länsstyrelsen inte lämnar dispens enl AF), ref 4 

§ AF, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-01-23; A 58998-2017 (Sevred, Borås) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till känd häckningsplats för två rödlistade o priorite-

rade fågelarter, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförord-

nande) mot avverkning mm under tiden 15/3-20/8 (om länsstyrelsen inte lämnar dispens enl 

AF), ref 4 § AF, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under 

TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-02-12; A 1792-2018 (Öregärde, Bollebygd) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till känd häckningsplats för rödlistad o prioriterad 

fågelart, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande) 

mot avverkning mm under tiden 1/4-15/8 (om länsstyrelsen inte lämnar dispens enl AF), ref 4 

§ AF, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-02-19; A 64673-2017 (Vängtorp, Borås) 

Avverkningsanmälan i området där det finns rödlistad o prioriterad fågelart, efter fältbesök 

konstaterades även knärot. Föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförord-

nande) mot åtgärder under viss tid eller avverkning i området för knäroten. Ref 4 § AF, 7:19 i 

föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under TT (35,000kr av 

450,000, dvs 8%).  

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-02-19; A 64863-2017 (Vängtorp, Borås) 

Avverkningsanmälan i området där det finns rödlistad o prioriterad fågelart, efter fältbesök 

konstaterades även knärot. Föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförord-

nande) mot åtgärder under viss tid eller avverkning i området för knäroten. Ref 4 § AF, 7:19 i 

föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under TT (35,000kr av 

450,000, dvs 8%). 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-06-15; A 16478-2018 (Östad, Alingsås) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till känd häckningsplats för störningskänslig rovfå-

gelart, VU enligt rödlistan, bil 4 i SKS föreskrifter, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL 

(med vite o verkställighetsförordnande) mot avverkning mm under tiden 1/4-31/8; ref 4 § AF, 
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7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7) o dess bilaga 4 (prioriterad fågelart), bedömer att före-

läggandet ryms under TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-08-28; A 36027-2018 (Öregärde, Bollebygd) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till känd häckningsplats för rödlistad o prioriterad 

fågelart, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande) 

mot avverkning mm under tiden 1/4-15/8 (om länsstyrelsen inte lämnar dispens enl AF), ref 4 

§ AF, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-10-19; A 40496-2018 (Josskulla, Mark) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till känd häckningsplats för rödlistad o prioriterad 

fågelart, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande) 

mot avverkning mm under tiden 1/4-15/8 (om länsstyrelsen inte lämnar dispens enl AF), ref 4 

§ AF, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), bedömer att föreläggandet ryms under TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-10-22; A 31397-, 31399-2018 (Gammalsjö, Svenljunga) 

Avverkningsanmälan i område i närheten till känd häckningsplats för rödlistad o prioriterad 

fågelart, SKS meddelar föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande) 

mot avverkning mm under tiden 1/2-31/8, ref 4 § AF, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), 

bedömer att föreläggandet ryms under TT. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-12-12; A 51464-2018 (Floda, Lerum) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

om naturvårdshänsyn (sparade träd, sparad undervegetation) enl 35§ SVL med vite (inte verk-

ställighetsförordnande). SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 § AF, hänvisning till 7:19 i 

föreskrifterna (SKSFS 2011:7); svagt bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för för-

lusten av enstaka fortplantningsområden, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn 

kan KEF upprätthållas, bedömer att föreläggandet ryms under TT (10,000kr av 110,000, dvs 

9%). 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2019-05-06; A 5652-2019 (Färdsle, Ale) 

Avverkningsanmälan i en hänsynskrävande biotop som hyser rödlistad o prioriterad fågelart, 

efter fältbesök bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 20/3-20/8 o förbud att 

avverka den hänsynskrävande biotopen. Ref 7:19, 7:25 o 7:28 i SKSFS 2011:7 samt 4 § AF, 

bedömer att föreläggandet ryms inom TT (48,000 av 680,000kr, dvs 7,1%). 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2019-06-26; A 11731-2019 (Slättebacke, Ale) 

Avverkningsanmälan i ett område som delvis är en nyckelbiotop (2ha (bergbrant) av 4,7ha), 

SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök där SKS gav besked om att nyckelbiotop 

borde sparas gav markägaren besked om att hen skulle återkomma, varefter enbart nyckelbio-

topen avverkningsanmäldes, SKS avgränsade det skyddsvärda området i fält o meddelade 

därefter förbud enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande), ref 7:17 i föreskrifterna, 

bedömer att föreläggandet ryms inom TT (27,000 av 280,000kr, dvs knappt 10%). 
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SKS/Göteborgs distrikt 2018-19; samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-01-19; A 60430-2017 (Ölanda, Herrljunga) 

Avverkningsanmälan i ett objekt med naturvärde, SKS lyft till samråd, ekskog med ovanliga 

arter (bl.a. fällmossa), SKS uppfattar att man är överens om naturvårdshänsyn (all gran bort, 

grova lövträd lämnas), medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-01-31; A 54668-2017 (Brännared, Mark) 

Avverkningsanmälan inom område inom 500m från tjäderspelplats (minst 2 tuppar), efter 

fältbesök bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande om 

naturvårdshänsyn (kantzoner, plockhuggning, sparade träd) i både kärnområde o i övrigt) enl 

12:6 MB med vite o verkställighetsförordnande, det gäller inte om länsstyrelsen lämnar dis-

pens enl AF. SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt bestånd i Götaland, kraf-

tigt minskande, känslig för förlusten av enstaka fortplantningsområden, inte GYBS regionalt, 

med tagen naturvårdshänsyn kan KEF upprätthållas, bedömer att föreläggandet inte utlöser 

ersättning (220,000 av 1Mkr, dvs 22%). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-02-08; L 190-2018 (Tosthult, Tranemo) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om nyckelbiotopen o närliggande område sparas. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-02-12; A 62846-2017 (Boda, Bollebygd) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om naturvårdshänsyn (granar avverkas, löv o tall sparas), SKS medger att 

åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-02-13; L 151-2018 (Risabo, Borås) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om att åtgärderna utförs i enlighet med länsstyrelsens restaureringsplan, SKS 

medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-02-26; L 47-2018 (Vattumosse, Svensljunga) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om att åtgärderna utförs i enlighet med rådgivningskvitto som bifogas, SKS 

medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-03-01; A 62441-2017 (Pålsbo, Borås) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats (upp till 10 tuppar, störst i lä-

net), efter fältbesök o samråd med länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av bety-

delse för populationen, föreläggande om naturvårdshänsyn (kantzoner, plockhuggning, spa-

rade träd) i både kärnområde o i övrigt) enl 12:6 MB med vite o verkställighetsförordnande. 

SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt bestånd i Götaland, kraftigt minskande, 

känslig för förlusten av enstaka fortplantningsområden, inte GYBS regionalt, med tagen na-

turvårdshänsyn kan KEF upprätthållas, bedömer att föreläggandet värderas till 300,000 av 

400,000kr, dvs 75%. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-03-18; A 812-2018 (Bygd, Borås) 

Avverkningsanmälan i område vid känd tjäderspelplats (minst 2 tuppar), vid fältbesök har 

konstaterats att området har betydelse för populationen, avverkningen förbjuden enl 4 § AF 

om inte dispens meddelas, svagt bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten 
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av enstaka fortplantningsområden, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan 

KEF upprätthållas, bedömer att föreläggandet kostar 40,000 (av 150,000kr). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-03-23; L 547-2018 (Tappbo, Bollebygd) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om naturvårdshänsyn (endast björk o gran avverkas, körskador undviks) SKS 

medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-03-28; L 546-2018 (Pixbo, Härryda) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om naturvårdsavverkning, körskador, åtgärder utförs enligt rådgivnings-

kvitto, förbudstid 1/4-31/7. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-04-03; A 1246-2018 (Tappbo, Bollebygd) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om naturvårdshänsyn (granar röjs, vissa björkar sparas, inga körskador upp-

kommer). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-04-03; A 8549-2018 (Liagärde Mark) 

Avverkningsanmälan i område som gränsar till nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 

12:6, uppfattar att man kommit överens om att naturvårdsåtgärder o att avverkningsanmälan 

dras tillbaka för att genomföra en naturvårdsavverkning, SKS medger att åtgärderna får utfö-

ras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-04-11; L 110-2018 (Alingsås-Hultet, Alingsås) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

uppfattar att man kommit överens om äldre träd frihuggs, vissa granar avverkas, björk avver-

kas, mindre parti med gran avverkas, SKS medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-04-24; A 10508-2018 (Istorp, Mark) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

om naturvårdshänsyn (kantzoner, plockhuggning, sparade träd i både kärnområde o i övrigt, ej 

avverkning 15/2-15/6) enl 12:6 MB med vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att 

åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för för-

lusten av enstaka fortplantningsområden, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn 

kan KEF upprätthållas, bedömer att föreläggandet värderas till 150,000 (av 300,000kr). 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-05-24; A 11300-2018 (Målsryd, Borås) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

om naturvårdshänsyn (kantzoner, plockhuggning, sparade träd i både kärnområde o i övrigt, ej 

avverkning 15/2-15/6) enl 12:6 MB med vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att 

åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för för-

lusten av enstaka fortplantningsområden, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn 

kan KEF upprätthållas, bedömer att föreläggandet värderas till 80,000 (av 650,000kr). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-06-11; A 3564-2018 (Eklanda, Vårgårda) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop o fornlämning, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

uppfattar att man kommit överens om att fornlämningen skyddas (kommuniceras med länssty-
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relsen), nyckelbiotopen avgränsas rätt, endast snitslade träd får avverkas inom biotopen, SKS 

medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut  2018-06-27; A 15640-2018 (Bygd, Borås) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

om naturvårdshänsyn (spara sumpskog, undantag vissa träd utanför, ej avverkning 15/2-15/6) 

enl 12:6 MB med vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 

§ AF, svagt bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten av enstaka fortplant-

ningsområden, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan KEF upprätthållas, 

bedömer att föreläggandet värderas till 60,000 (av 200,000kr). 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-06-27; A 15652-2018 (Bygd, Borås) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

om naturvårdshänsyn (kantzon, spara tallar, ej avverkning 15/2-15/6) enl 12:6 MB med vite o 

verkställighetsförordnande. SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt bestånd i 

Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten av enstaka fortplantningsområden, inte 

GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan KEF upprätthållas, bedömer att föreläg-

gandet värderas till 100,000 (av 300,000kr). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-06-28; A 21656-2018 (Tahult, Härryda) 

Avverkningsanmälan i objekt med naturvärde, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar 

att man kommit överens om att objektet felutmärkt, brant o fuktparti undantas o i övrigt läm-

nas naturvårdshänsyn enl anmälan, SKS medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-07-02; L 921 -2018 (Livered, Ale) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om att gran avverkas, löv sparas, död ved lämnas, SKS medger att åtgärderna 

får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-07-04; L 1054 -2018 (Eriksås, Borås) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om att naturvårdsavverkning genomförs, SKS medger att åtgärderna får utfö-

ras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-07-04; L 1244 -2018 (Tommared, Svenljunga) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om att avgränsningen är felaktig o berör inte fastigheten, hänsynsträd lämnas, 

SKS medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-07-24; A 16691-2018 (Vänga, Borås) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats (6-8 tuppar), efter fältbesök o 

samråd med länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, 

föreläggande om naturvårdshänsyn (kantzon, spara tallar, spara sumpskog, ej avverkning 

15/2-15/6) enl 12:6 MB med vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att åtgärderna 

strider mot 4 § AF, svagt bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten av en-

staka fortplantningsområden, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan KEF 

upprätthållas, bedömer att föreläggandet värderas till 100,000 (av 200,000kr). 
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SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-08-27; A 30694-2018 (Ödenäs, Alingsås) 

Avverkningsanmälan där basväg går igenom befintligt biotopskydd o nyckelbiotop på grann-

fastigheten, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man kommit överens om att 

basvägen dras norr om området, SKS medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, missiv 2018-09-05; L 1403-2018 (Björke, Herrljunga) 

Anmälan för samråd map avverkning för att främja gräsväxt  bete, SKS bedömer att det är 

samrådsplikt enl 12:6, men att åtgärden inte omfattas av SVL, ärendet överlämnas till länssty-

relsen. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-09-05; A 26530-2018 (Vängtorp, Borås) 

Avverkningsanmälan i området som gränsar till nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 

12:6, efter fältbesök uppfattar SKS att man kommit överens om att en skyddszon ska lämnas. 

I övrigt upplyser SKS att man avser att ställa krav på förbudstid (1/2-31/8) av hänsyn till röd-

listad fågel (vilket sedan kommer till uttryck i ett förbud enl 35§ SVL med verkställighetsför-

ordnande (SKS beslut 2018-09-07; A 26530, dvs samma ärende). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-09-18; L 1401-2018 (Häljared, Borås) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om att nyckelbiotopen utökas, att avverkning kan ske av gran, , inga körska-

dor, mm, SKS medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-09-18; A 3807-2018 (Hökåsen, Tranemo) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om att nyckelbiotopen avgränsas, att avverkning kan ske av gran, inga kör-

skador, mm, SKS medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-10-04; A 29434 (Vänga, Borås) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

om naturvårdshänsyn (undanta sumskog o kantzon, ej avverkning 15/2-15/6) enl 12:6 MB 

med vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt 

bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten av enstaka fortplantningsområ-

den, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan KEF upprätthållas, bedömer att 

föreläggandet värderas till 100,000 av 1,2Mkr. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-10-04; A 29437-2019 (Vänga, Borås) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

om naturvårdshänsyn (sparad kantzon, trädgrupp, ingen underröjning, ej avverkning 15/2-

15/6) enl 12:6 MB med vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att åtgärderna strider 

mot 4 § AF, svagt bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten av enstaka 

fortplantningsområden, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan KEF upprätt-

hållas, bedömer att föreläggandet värderas till 40,000 av 150,000kr. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-10-17; L 1538-2018 (Hjortebacken, Alingsås) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, uppfattar att man 

kommit överens om att avverkning kan ske av gran, gallring av löv, förbudstid 1/4-31/7, inga 

körskador, mm. 
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SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-10-22; A 26841-2018 (Sandvik, Ulricehamn) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, föreläggande 

om naturvårdshänsyn (hänsynsyta, sparad trädgrupp, ej avverkning 15/2-15/6) enl 12:6 MB 

med vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt 

bestånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten av enstaka fortplantningsområ-

den, inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan KEF upprätthållas, bedömer att 

föreläggandet värderas till 150,000 av 1Mkr. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-10-25; A 45072-2018 (Blommaskog, Lerum) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknar SKS att man kommit överens om att avverkning kan ske av gran, skyddszon upprät-

tas, död ved behålls o körskador undviks, SKS medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-11-19; L 1784-2018 (Bohult, Tranemo) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknar SKS att man kommit överens om att uppdatera nyckelbiotopsavgränsningen, granar 

o tallar avverkas, stubbar, död ved, lågor sparas, röjning av löv, mm. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2018-11-28; L 2026-2018 (Övre Backa, Svenljunga) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop o i anslutning till fornlämning, SKS lyft ärendet till sam-

råd enl 12:6, ärendet enl KML (1988:950) överlämnas till länsstyrelsen, efter fältbesök an-

tecknar SKS att man kommit överens om att sjön Fegen måste skyddas, gran kan avverkas, 

naturvårdsgallring i övrigt. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-12-10; A 43558-2018 (Töllsjö Stom, Bollebygd) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats (5 tuppar), efter fältbesök o 

samråd med länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, 

föreläggande om naturvårdshänsyn (sparade träd, sparad undervegetation) enl 12:6 MB med 

vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt be-

stånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten av enstaka fortplantningsområden, 

inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan KEF upprätthållas, bedömer att före-

läggandet värderas till 70,000 av 120,000kr. 

SKS/Göteborgs distrikt, beslut 2018-12-18; A 32887-2018 (Byslätt, Mark) 

Avverkningsanmälan i ett område vid en känd tjäderspelplats, efter fältbesök o samråd med 

länsstyrelsen bedömer SKS att delar av området av betydelse för populationen, överenskom-

melse om vilken hänsyn som ska tas, föreläggande om naturvårdshänsyn (plockhuggning, 

kantzoner, trädgrupper sparas, våtmark undantas, ej avverkning 15/2-15/6) enl 12:6 MB med 

vite o verkställighetsförordnande. SKS bedömer att åtgärderna strider mot 4 § AF, svagt be-

stånd i Götaland, kraftigt minskande, känslig för förlusten av enstaka fortplantningsområden, 

inte GYBS regionalt, med tagen naturvårdshänsyn kan KEF upprätthållas, bedömer att före-

läggandet värderas till 150,000 av 750,000kr. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-01-21; L 84-2019 (Rösarp, Svenljunga) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop o i anslutning till fornlämning, SKS lyft ärendet till sam-

råd enl 12:6, ärendet enl KML (1988:950) överlämnas till länsstyrelsen, SKS antecknar att 

man kommit överens om granar kan avverkas, körskador undvikas. 
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SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-01-23; A 39616-2017 (Fåglaslätt, Mark) 

Avverkningsanmälan i närheten av nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, an-

tecknar att man kommit överens om att vindfällen tas om hand, lövträd o död ved lämnas. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-01-28; A 65452-2018 (Näs, Svenljunga) 

Avverkningsanmälan invid en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar 

att man kommit överens om att granar kan avverkas, lövträd o död ved lämnas. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-02-05; A 70420-2018 (Råddehult, Borås) 

Avverkningsanmälan invid en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar 

att man kommit överens om att nyckelbiotopen lämnas, annan naturvårdshänsyn visas invid 

området. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-02-25; L 98-201 (Lilla Haldarp, Tranemo) 

Avverkningsanmälan invid en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar 

att man kommit överens om att naturvårdsavverkning utförs enligt rådgivningskvitto R 266-

2019 efter utmärkning av myndigheten. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-03-06; L 206-2019 (Floda, Lerum) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (gran avverkas, viss frihuggning av ek o 

hassel, hålträd o död ved sparas, körskador undviks). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-03-26; L 209-2019 (Varnums-Boarp, Ulricehamn) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (vindfälld gran avverkas, körskador und-

viks). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-03-26; L 325-2019 (Gullbrandsbo, Tranemo) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (friställ ekarna o avverka gran enligt bif 

rådgivningskvitto (som inte är bifogat). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-03-27; A 4152-2019 (Stuvered, Borås) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas enligt bif karta (nyckelbiotopen, sparas 

om jag uppfattar protokollet rätt), dessutom nämns hänsyn till kulturmiljölämning. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-04-01; L 99-2019 (Stannum, Lerum) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknar man att överenskommelse nåtts om att naturvårdshänsyn visas (gran avverkas, äldre 

ekar friställs, löv röjes, hålträd, grova tallar, lövträd o högstubbar sparas, inga åtgärder under 

perioden 1/4-31/7, körskador undviks). 

SKS/Göteborgs distrikt, information 2019-04-11; L 839-2019 (Östad, Alingsås) 

Anmälan till SKS om upparbetning av vindfällen i anslutning till en nyckelbiotop, SKS lyft 

ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas 

(vindfälld gran avverkas, körskador undviks). 
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SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-05-02; L 677-2019 (Brevikshults Häradsallmänning, 

Vårgårda) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknas att överenskommelse nåtts om att inga åtgärder vidtas fn i nyckelbiotopen. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-05-17; L 448-2019 (Bragnum, Tranemo) 

Avverkningsanmälan i ett område med mycket höga naturvärden, SKS lyft ärendet till samråd 

enl 12:6, antecknar att man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (gran avverkas, 

frihuggning av enstaka ekar, SKS utmärker i fält, körskador undviks), medger att åtgärderna 

får utföras efter fåglarnas häckningsperiod den 15/7. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-05-17; L 1118-2019 (Gäddarp, Mark) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (gran avverkas, frihuggning av asp o ek, 

körskador undviks), medger att åtgärderna får utföras efter fåglarnas häckningsperiod den 

15/7. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-05-17; L 1121-2019 (Tosthult, Tranemo) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (gran avverkas, löv o tall sparas), SKS 

medger att åtgärderna får utföras omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-05-20; L 1129-2019 (Skogsgården, Svenljunga) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (gran avverkas, frihuggning av löv). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-05-24; L 973-2019 (Assberg, Mark) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (gran o större björk avverkas, inga åtgär-

der 1/4-31/7, död ved sparas, körskador undviks). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-06-13; L 1146-2019 (Gräfsnäs, Alingsås) 

Anmälan om åtgärder mot granborreangrepp i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd 

enl 12:6, efter fältbesök antecknas att åtgärderna inte behöver utföras fn, nytt samråd krävs 

om nya åtgärder planeras. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-06-27; L 1075-2019 (Rävlanda, Härryda) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknar att överenskommelse nåtts om att 3-4 vindfällda granar som angripits av granbark-

borre bör avverkas, i övrigt behöver åtgärderna inte utföras fn, nytt samråd krävs om nya åt-

gärder planeras. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-08-14; L 1718-2019 (Finnekumla, Ulricehamn) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknar att överenskommelse nåtts om att grova granar utmed traktorväg kan avverkas, viss 

röjning, körskador undviks. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-09-17; L 1974-2019 (Falghult, Mark) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknar att överenskommelse nåtts om att friställa äldre lövträd o hassel, viss röjning, gran 

avverkas eller ringbarkas, körskador undviks, inga åtgärder under tiden 1/3-31/7. 
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SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-10-23; L 2074-2019 (Kinnarumma-Sjöbo, Borås) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknar att överenskommelse nåtts om att avverka gran, friställa ekar, viss röjning, löv av-

verkas, hänsyn till kulturlämningar, körskador undviks, upplysning om att området är priorite-

rat för områdesskydd. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-09-18; A 37059-2019 (Billeberg, Svensljunga) 

Avverkningsanmälan i ett område invid en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 

12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (viss 

gran avverkas, lövträd o tall gynnas). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-10-01; A 50832-2019 (Stora Lygnö, Alingsås) 

Avverkningsanmälan i ett område invid en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 

12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att naturvårdshänsyn visas (viss 

gran avverkas, körskador undviks, skyddszon lämnas), SKS medger att åtgärderna får utföras 

omedelbart. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-10-01; A 23578-2019 (Bugärde, Härryda) 

Avverkningsanmälan i ett område som tidigare omfattats av ett 20-årigt naturvårdsavtal men 

som SKS inte längre bedömer som prioriterat för områdesskydd, SKS lyft ärendet till samråd 

enl 12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att två mindre områden som 

bedöms vara nyckelbiotoper sparas, lövträd utefter bäck sparas körskador undviks. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-10-08; A 43367-2019 (Borgstena, Borås) 

Avverkningsanmälan för att åtgärda granborreangrepp som berör en nyckelbiotop, SKS lyft 

ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att nyckel-

biotop sparas (muf granar), inga åtgärder under häckningsperioden 1/4-31/7, enstaka lövträd 

avverkas o lämnas som död ved, körskador undviks, ett rådgivningskvitto skrivs som underlag 

för att söka stöd för Skogens Miljövärde. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-10-10; A 43358-2019 (Vänga-Hestra, Borås) 

Avverkningsanmälan för att åtgärda granborreangrepp som berör en nyckelbiotop, SKS lyft 

ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att nyckel-

biotop avgränsas o där sker ingen avverkning (om åtgärder planeras där krävs nytt samråd). 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-10-31; A 46791-2019 (Skepared, Mark) 

Anmälan om röjning av gran i en nyckelbiotop (varierad lövskog), SKS lyft ärendet till sam-

råd enl 12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att bara gran avverkas i 

nyckelbiotopen, några äldre risgranar kan lämnas, död ved lämnas skador undviks på angrän-

sande träd o stigar. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-11-26; L 2244-2019 (Säryd, Herrljunga) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknar att man kommit överens om att gran kan avverkas om bara bokar o övriga lövträd i 

området inte skadas, död ved lämnas o ingen plantering sker i området. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-12-03; L 2394-2019 (Röl, Borås) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop (örtrikt bäckdråg), SKS lyft ärendet till samråd enl 

12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att gran kan avverkas om bara 

lövträden i området inte skadas, död ved lämnas o försiktighetsmått vidtas för att skydda käll-

påverkad mark. 
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SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-12-12; L 2640-2019 (Ljungsnäs, Tranemo) 

Anmälan om åtgärder i ett område som delvis är en nyckelbiotop (lövskog på igenväxande 

hagmark), efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att gran kan avverkas o löv-

träd friställas, mindre löv kan avverkas, körskador undviks, stöd för detta kan sökas för natur-

vården av SKS. I området finns även fornlämningar som inte får skadas, markägaren påminns 

om att tillstånd enl KML kan behöva sökas hos länsstyrelsen. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-12-16; L 2323-2019 (Inganäs, Svenljunga) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop (ekskog av hagmarkstyp) o fornlämning, SKS lyft 

ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att äldre 

lövträd bör frihuggas, mindre del av nyckelbiotop lämnas. I övrigt påminns markägaren om 

att tillstånd enl KML kan behöva sökas hos länsstyrelsen. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-12-17; A 61725-2019 (Hult, Mark) 

Avverkningsanmälan i ett område av stor betydelse för flora o fauna (ekdominerad sluttning), 

SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök antecknar att man kommit överens om att 

äldre ekar friställs, gran gallras, viss röjning, spara äldre träd, körskador undviks, öka död 

ved. 

SKS/Göteborgs distrikt, samråd 2019-12-19; L 2571-2019 (Floda, Lerum) 

Anmälan om åtgärder i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, SKS antecknar 

att man kommit överens om att sex ekar kan avverkas under förutsättning att skador inte upp-

står på omgivande träd eller stenmur. 
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SKS/Skaraborg-Fyrbodals distrikt 2018-19; beslut enligt 35 § SVL 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-01-30; A 58910-2017 (Suttene, Munkedal) 

Avverkningsanmälan i ett område som delvis ligger nära en känd häckningsplats för en röd-

listad o prioriterad fågelart enligt 7:19 o bilaga 4 till föreskrifterna SKSFS 2011:7, SKS be-

dömer att arten kan komma att störas om åtgärderna utförs under förbudstiden o att artens 

bevarandestatus därmed kunna påverkas negativt, åtgärden är därför är förbjuden enl 4 § AF 

om inte dispens meddelas av länsstyrelsen, föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verkställig-

hetsförordnande) om förbudstid för åtgärderna under perioden 15/3-20/8, ref 7:19 i SKSFS 

2011:7 samt 4 § AF, bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-02-20; A 62547-2017 (Valbo-Ryrs Holmen, 

Munkedal) 

Avverkningsanmälan i ett område (på samma fastighet som ovan) som ligger nära en känd 

spelplats för tjäder (1999:4 tuppar, sannolikt fortfarande tjäderspel), länsstyrelsen bedömer att 

åtgärderna är förbjudna enl 4 § AF om inte ArtDatabankens vägledning för arter följs, efter 

fältbesök konstaterat SKS att enbart en del av avverkningsområdet är lämplig tjädermiljö, 

resten är trivialskog, ref 4§ AF o 7:8, 7:17, 7:19, 7:21 i SKSFS 2011:7. Föreläggande enl 35§ 

SVL (med vite o verkställighetsförordnande) mot åtgärder under förbudstid 15/2-15/6, av-

verkning av björk, tall o gran i delområden, lämna hänsynsområde, skyddszoner. SKS bedö-

mer att föreläggandet ryms under TT (12,300kr av 126,000kr). 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-03-26; A 4577-2018 (Ravelstorp, Falköping) 

Avverkningsanmälan i ett område som delvis ligger nära en känd häckningsplats för en röd-

listad o prioriterad fågelart enligt 7:19 o bilaga 4 till föreskrifterna SKSFS 2011:7, efter att 

länsstyrelsen yttrat sig bedömer SKS att arten kan komma att störas om åtgärderna utförs un-

der förbudstiden o att artens bevarandestatus därmed kunna påverkas negativt, avverkning o 

vägdragning är därför är förbjudna enl 4 § AF; föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verk-

ställighetsförordnande) om förbudstid för åtgärderna under perioden 1/2-31/7, ref 7:19 i 

SKSFS 2011:7 samt 4 § AF, bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-03-26; A 29270-2015 (Torskog, Lilla Edet) 

Avverkningsanmälan i ett område som delvis ligger nära en känd häckningsplats för en röd-

listad o prioriterad fågelart enligt 7:19 o bilaga 4 till föreskrifterna SKSFS 2011:7, efter att 

länsstyrelsen yttrat sig bedömer SKS att arten kan komma att störas om åtgärderna utförs un-

der förbudstiden o att artens bevarandestatus därmed kunna påverkas negativt, skogsbruksåt-

gärderna är därför är förbjudna enl 4 § AF; föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verkställig-

hetsförordnande) om förbudstid för åtgärderna under perioden 1/4-31/8, ref 7:19 i SKSFS 

2011:7 samt 4 § AF, bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-04-25; A 10723-2018 (Röra-Röd, Orust) 

Avverkningsanmälan i området där det finns knärot. Efter fältbesök meddelade SKS ett före-

läggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande) mot skogsbruksåtgärderna i 

del av avverkningsområdet, ref 7:17, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7) o 8 § AF, bedömer 

att föreläggandet ryms under TT (26,000kr av 300,000, dvs 8,7%). 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-05-16; A 13569-2018 (Mösseberg, Falkö-

ping) 

Avverkningsanmälan i ett område som gränsar mot ett naturreservat o en nyckelbiotop som 

hyser två rödlistade o prioriterade fågelarter, SKS bedömer att delar av området av betydelse 

för populationen o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under känsliga perioder, före-
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läggande enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 1/1-31/8 o för-

bud att avverka den hänsynskrävande biotopen. Ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, bedömer 

att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-06-14; A 16819-2018 (Trestena, Skara) 

Avverkningsanmälan i ett område som gränsar mot en bergtäkt där en skyddsklassad o priori-

terad fågelart häckar, SKS bedömer att delar av området av betydelse för populationen o att 

skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under känsliga perioder, föreläggande enl 35§ SVL 

(med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 1/2-31/8 för skogsbruksåtgärderna, ref 

7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-06-27; A 17059-2018 (Resteröds-Ryr, Udde-

valla) 

Avverkningsanmälan i ett område som gränsar mot en bergtäkt där en skyddsklassad o priori-

terad fågelart häckar, SKS bedömer att delar av området av betydelse för populationen o att 

skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under känsliga perioder, föreläggande enl 35§ SVL 

(med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 15/3-12/8 för skogsbruksåtgärderna, 

ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-08-06; A 26192-2018 (Ränteröd, Kungälv) 

Avverkningsanmälan i ett område som gränsar mot ett område där bivråk misstänks häcka, 

SKS bedömer att skogsbruksåtgärderna kan störa arten om de utförs under häckningspe-

rioden, föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 

10/5-15/9 för skogsbruksåtgärderna, ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att fö-

reläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-08-06; A 26156-2018 mfl (Torsby-

Ranneberg, Kungälv) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger nära en häckningsplats  för en skyddsklassad o 

prioriterad fågelart, SKS bedömer att delar av området av betydelse för populationen o att 

skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under känsliga perioder, föreläggande enl 35§ SVL 

(med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 1/2-31/8 för skogsbruksåtgärderna, ref 

7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-08-06; A 24088-2018 mfl (Drammersröd, 

Stenungsund) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger nära naturreservatet Börs flåg där en skydds-

klassad o prioriterad fågelart häckar, SKS bedömer att delar av området av betydelse för po-

pulationen o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under känsliga perioder, föreläg-

gande enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 15/3-20/8 för 

skogsbruksåtgärderna, ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet 

ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-09-27; A 36520-2018 (Utby, Lilla Edet) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till häckningsplats för en skydds-

klassad o prioriterad fågelart, SKS bedömer att delar av området av betydelse för population-

en o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under häckningen vilket kan påverka beva-

randestatusen negativt, föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande) om 

förbudstid 15/3-20/8 för skogsbruksåtgärderna, ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS be-

dömer att föreläggandet ryms inom TT. 
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SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-09-28; A 38923-2018 (Vävra, Kungälv) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till häckningsplats för en skydds-

klassad o prioriterad fågelart, SKS bedömer att delar av området av betydelse för population-

en o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under häckningen vilket kan påverka beva-

randestatusen negativt. Föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande) 

om förbudstid 1/2-31/8 för skogsbruksåtgärderna, ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS 

bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-09-28; A 39269-2018 mfl (Skällebred, Udde-

valla) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till häckningsplats för en skydds-

klassad o prioriterad fågelart, SKS bedömer att delar av området av betydelse för population-

en o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under häckningen vilket kan påverka beva-

randestatusen negativt. Föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande) 

om förbudstid 15/3-20/8 för skogsbruksåtgärderna, ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS 

bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-10-18; A 41499-2018 (Ravelstorp, Falkö-

ping) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till Vråhålans naturreservat o 

N2000-område där det häckar två skyddsklassade o prioriterade fågelarter, SKS bedömer att 

delar av området av betydelse för populationen o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna 

under häckningen vilket kan påverka bevarandestatusen negativt. Föreläggande enl 35§ SVL 

(med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 1/2-31/8 för skogsbruksåtgärderna, ref 

7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-11-20; A 50862-2018 (Kyrkebyn, Uddevalla) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till ett fiskgjusebo (skyddsklassade 

o prioriterade fågelart enl bil 4 till föreskrifterna under SVL), SKS bedömer att delar av om-

rådet av betydelse för populationen o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under häck-

ningen vilket kan påverka bevarandestatusen negativt. Föreläggande enl 35§ SVL (med vite o 

verkställighetsförordnande) om förbudstid 1/4-31/8 för skogsbruksåtgärderna, ref 7:19 i 

SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2019-01-16; A 59488-2018 (Östanå, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till häckningsplats för en skydds-

klassad o prioriterad fågelart (uppgift från en ornitolog), efter fältbesök bedömer SKS att de-

lar av området av betydelse för populationen o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna 

under häckningen vilket kan påverka bevarandestatusen negativt. Föreläggande enl 35§ SVL 

(med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 1/1-31/7 för skogsbruksåtgärderna, ref 

7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2019-01-16; A 67143-2018 (Backen, Uddevalla) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till häckningsplats för en skydds-

klassad o prioriterad fågelart (uppgift från en ornitolog), efter fältbesök bedömer SKS att de-

lar av området av betydelse för populationen o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna 

under häckningen vilket kan påverka bevarandestatusen negativt. Föreläggande enl 35§ SVL 

(med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 15/3-20/8 för skogsbruksåtgärderna, 

ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 



 

37 

 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2019-03-21; A 8714-2019 (Gudebo, Strömstad) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till en känd häckningsplats för en 

skyddsklassad o prioriterad fågelart, efter fältbesök bedömer SKS att delar av området av be-

tydelse för populationen o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under häckningen vil-

ket kan påverka bevarandestatusen negativt. Föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verkstäl-

lighetsförordnande) om förbudstid 15/3-20/8 för skogsbruksåtgärderna, ref 7:19 i SKSFS 

2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2019-03-21; A 8657-2019 mfl (Tolleby, Tjörn) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till en häckningsplats för en 

skyddsklassad o prioriterad fågelart (artportalen, ornitolog, enligt markägaren har arten inte 

häckat eller synts där de senaste tio åren)), SKS bedömer att delar av området av betydelse för 

populationen o att skogsbruksåtgärderna kan störa fåglarna under häckningen vilket kan på-

verka bevarandestatusen negativt. Föreläggande enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsför-

ordnande) om förbudstid 1/1-31/7 för skogsbruksåtgärderna, ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § 

AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2019-04-30; A 14270-2019 (Skee, Strömstad) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger i anslutning till ett fiskgjusebo  som är skydds-

klassad o prioriterad enl bil 4 till föreskrifterna under SVL (artportalen), efter fältbesök be-

dömer SKS att delar av området av betydelse för populationen o att skogsbruksåtgärderna kan 

störa fåglarna under häckningen vilket kan påverka bevarandestatusen negativt. Föreläggande 

enl 35§ SVL (med vite o verkställighetsförordnande) om förbudstid 1/4-31/8 för skogsbruks-

åtgärderna, ref 7:19 i SKSFS 2011:7 o 4 § AF, SKS bedömer att föreläggandet ryms inom TT. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2019-10-09; A 31655-2019 (X, Orust) 

Avverkningsanmälan i området där det finns knärot. Efter fältbesök o kommunikationer med 

länsstyrelsen meddelade SKS ett föreläggande enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsför-

ordnande) mot avverkning, grävning, schaktning, transport mm i ett delområde (0,1 av 1,6ha), 

ref 7:17, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), arten är rödlistad under NT men på väg mot 

VU (pga intensivt skogsbruk), bedömer att föreläggandet ryms under TT (14,000kr av 

180,000, dvs 7,8%). 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2019-11-11; A 37864-2019 (Lövås, Trollhättan) 

Avverkningsanmälan av 4,6ha i ett område om 1,7ha med mycket höga naturvärden i form av 

äldre barrskog med naturskogskaraktär, död ved, lavar o mossor, även knärot (se samrådspro-

tokoll 2019-09-27 nedan i samma ärende). Efter fältbesök meddelade SKS ett föreläggande 

enl 35 § SVL (med vite o verkställighetsförordnande) mot avverkning, markberedning mm i 

ett kärnområde (0,3 av 1,6ha), ref 7:17, 7:19 i föreskrifterna (SKSFS 2011:7), arten är röd-

listad under NT men på väg mot VU (pga intensivt skogsbruk), bedömer att föreläggandet 

ryms under TT (39,000kr av 616,000, dvs 6,3%). 

SKS/Skaraborg-Fyrbodals distrikt 2018-19; samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-01-24; A 2861-2018 (Säters-Smedstorp, 

Skövde) 

Anmälan om skogsbruksåtgärder i ett område som är nyckelbiotop o som ligger invid en forn-

lämning, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, upplyser att fornlämningen är skyddad enl 

KML (o kommunicerar länsstyrelsen). SKS antecknar att man kommit överens om granar kan 

avverkas, grova träd o löv lämnas mm i nyckelbiotopen o att försiktighet bör iakttas i närheten 

av fornlämningen. 
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SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-01-25; A 65616-2017 (Åsmule, Mellrud) 

Avverkningsanmälan om utkörning av virke genom en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till 

samråd enl 12:6, antecknar att man kommit överens om körningen ska ske på fast mark mm. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-01-30; A 4747-2018 (Skrapeland, Munke-

dal) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om en avgränsning görs enl kartbild o att avverkning av produktionsträd 

i biotopen till viss del får utföras. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-02-11; A 6550-2018 (Åseröd, Munkedal) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om en avgränsning görs av nyckelbiotopen o att granhögstubbar ställs 

mot den. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-02-20; A 62554-2017 (Valbo-Ryrs Holmen, 

Munkedal) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger nära en känd spelplats för tjäder (1999:4 tuppar, 

sannolikt fortfarande tjäderspel), länsstyrelsen bedömer att åtgärderna är förbjudna enl 4 § AF 

om inte ArtDatabankens vägledning för arter följs, efter fältbesök konstaterat SKS att stora 

delar av avverkningsområdet är lämplig tjädermiljö, ref 4§ AF,  populationen i V:a Götaland 

stor betydelse för artens bevarandestatus ur ett nationellt perspektiv, regionalt är den inte 

gynnsam, åtgärd som medför att KEF går förlorad är därför förbjuden enl AF. Föreläggande 

enl 12:6 MB (med vite o verkställighetsförordnande) mot åtgärder i hänsynsområde, skydds-

zoner, förbudstid 15/2-15/6, viss förröjning, spara död ved, spara träd i ett område, undvika 

sammanhängande öppna områden. SKS bedömer att föreläggandet behövs enl AF, kan värde-

ras till 500,000kr (av 1,680,000kr), ersättning kan sökas i domstol enl 31 kap MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-03-06; A 53617-2017 (Tammstorp, Grästorp) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger nära en känd spelplats för tjäder (Artportalen), 

efter yttrande av länsstyrelsen o fältbesök bedömer SKS att åtgärderna är förbjudna enl 4 § 

AF om inte ArtDatabankens vägledning för arter följs, delar av avverkningsområdet är lämp-

lig tjädermiljö, ref 4§ AF,  populationen i V:a Götaland stor betydelse för artens bevarande-

status ur ett nationellt perspektiv, regionalt är den inte gynnsam, åtgärd som medför att KEF 

går förlorad är därför förbjuden enl AF. Föreläggande enl 12:6 MB (med vite o verkställig-

hetsförordnande) mot åtgärder i hänsynsområde, max virkesuttag, skyddszoner, förbudstid 

15/2-15/6, viss förröjning, spara död ved, spara träd i ett område, undvika sammanhängande 

öppna områden. SKS bedömer att föreläggandet behövs enl AF, kan värderas till 300,000kr 

(av 2,000,000kr), ersättning kan sökas i domstol enl 31 kap MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-03-06; A 53606-2017 (Tammstorp, Grästorp) 

Avverkningsanmälan i ett område (samma fastighet som ovan) som ligger nära en känd spel-

plats för tjäder (Artportalen), efter yttrande av länsstyrelsen o fältbesök bedömer SKS att åt-

gärderna är förbjudna enl 4 § AF om inte ArtDatabankens vägledning för arter följs, delar av 

avverkningsområdet är lämplig tjädermiljö, ref 4§ AF,  populationen i V:a Götaland stor be-

tydelse för artens bevarandestatus ur ett nationellt perspektiv, regionalt är den inte gynnsam, 

åtgärd som medför att KEF går förlorad är därför förbjuden enl AF. Föreläggande enl 12:6 

MB (med vite o verkställighetsförordnande) mot åtgärder i hänsynsområde, max virkesuttag, 

skyddszoner, förbudstid 15/2-15/6, viss förröjning, spara död ved, spara träd i ett område, 

undvika sammanhängande öppna områden, skyddszon mot våtmark. SKS bedömer att före-



 

39 

 

läggandet behövs enl AF, kan värderas till 100,000kr (av 1,230,000,000kr), ersättning kan 

sökas i domstol enl 31 kap MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-03-12; A 39948-2017 (Hälgån, Uddevalla) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om att anmälan map nyckelbiotop dras tilbaka, området kommer att 

skyddas o ersättning utgår, ingen körning i området, skyddszon, viss röjning undviks, lövträd 

lämnas. SKS medger att åtgärderna får utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-05-28; A 15292-2018 (Kingebol, Åmål) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om ingen avverkning sker i nyckelbiotopen. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-06-11; L 519-2019 (Ryr, Lilla Edet) 

Avverkningsanmälan som till hälften avser en nyckelbiotop (barrskogsklädd bergbrant med 

inslag av ek), SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att man kommit överens om 

att åtgärderna ska utföras som naturvårdsåtgärder med inriktning på ädellövträd, gränsen kor-

rigeras, bergbrant sparas. SKS medger att åtgärderna får utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-06-13; L 1021-2018 (Valbo-Ryr, Munkedal) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknas att man kommit överens om viss gallring o avverkning av gran, kulturlämningar 

aktas. SKS medger att åtgärderna får utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-06-14; A 18365-2018 (Mellområdane, Fär-

gelanda) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, SKS antecknar att 

man kommit överens om en gammal körväg kan användas, vissa hindrande träd avverkas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-07-05; A 60-2016 (Utby, Lilla Edet) 

Anmälan om åtgärder (avverkning o basväg) intill två nyckelbiotoper (båda källpåverkad 

blandsumskog som omfattas av naturvårdsavtal) som bla hyser skirmossa (NT), SKS lyft 

ärendet till samråd enl 12:6, SKS antecknas att man kommit överens om körningen utförs så 

att källflödet inte påverkas, delvis ny körväg o skyddszoner. SKS medger att åtgärderna får 

utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-07-10; L 1137-2018 (Årnäs, Götene) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om att området betas o ingen avverknig sker. SKS medger att åtgärderna 

får utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-07-11; L 989-2018 (Bocklarud, Åmål) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

området bör omklassificeras till ”objekt med naturvärde”, o att vissa träd sparas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-08-10; A 14492-2018 (Svartedalen, 

Kungälv) 

Avverkningsanmälan i område med nyckelbiotopskvaliteter, SKS lyft ärendet till samråd, 

efter fältbesök antecknas att man inte kommit överens, SKS meddelar råd om viss del bör 

sparas, urgallring av en del gran i delområde med höga naturvärden (del av ärende A 14567-

2018), avslutar därmed ärendet o överlämnar det till områdesskyddsansvarig. 
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SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-08-10; A 25986-2018 mfl (Tönneröd, 

Stenungsund) 

Avverkningsanmälan i flera nyckelbiotoper, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fält-

besök antecknas att man kommit överens om hänsyn måste tas för att undvika körskador i 

bäckdalen (SKS kommer att meddela föreläggande om detta i tre områden), markägaren vill 

veta mer om möjligheterna att få områdesskydd, framtida betning (anmälan kompletteras), 

naturvårdshänsyn tas i slänt, inga åtgärder i nuläget i nyckelbiotoperna, viss avgränsning, SKS 

kommer att fatta beslut om avverkning av ädellöv. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd (ink) 2018-08-15; L 1414-2018 (Kasslerådane, 

Färgelanda) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, inget beslut men 

enl uppgift finns en anteckning om att det är positivt att området betas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-08-24; L 1437-2018 (Forsane, Dals-Ed) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om att gran kan avverkas, viss dragning av körväg. SKS medger att åt-

gärderna får utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-08-27; A 1007-2016 (Bengtsviken, Dals-Ed) 

Anmälan om åtgärder i två nyckelbiotoper, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbe-

sök antecknas att man kommit överens om att gran avverkas, lövträd friställs, död ved sparas, 

ytterligare fältbesök före åtgärder vistas i ett av områdena. SKS medger att åtgärderna får ut-

föras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-09-03; A 25834-2018 (Björtveten, Bengts-

fors) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger nära en känd spelplats för tjäder (Artportalen), 

efter fältbesök bedömer SKS att åtgärderna är förbjudna enl 4 § AF om inte ArtDatabankens 

vägledning för arter följs, delar av avverkningsområdet är lämplig tjädermiljö, ref 4§ AF,  

populationen i V:a Götaland stor betydelse för artens bevarandestatus ur ett nationellt per-

spektiv, regionalt är den inte gynnsam, åtgärd som medför att KEF går förlorad är därför för-

bjuden enl AF. Föreläggande enl 12:6 MB (med vite o verkställighetsförordnande) mot 

skogsbruksåtgärder i hänsynsområden, max virkesuttag, förbudstid 15/2-15/6, begränsning av 

förröjning. SKS bedömer att föreläggandet behövs enl AF, kan värderas till 40,000kr (av 

370,000kr), ersättning kan sökas i domstol enl 31 kap MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-09-03; A 25834-2018 (Björtveten, Bengts-

fors) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger nära en känd spelplats för tjäder (Artportalen), 

efter fältbesök bedömer SKS att åtgärderna är förbjudna enl 4 § AF om inte ArtDatabankens 

vägledning för arter följs, delar av avverkningsområdet är lämplig tjädermiljö, ref 4§ AF,  

populationen i V:a Götaland stor betydelse för artens bevarandestatus ur ett nationellt per-

spektiv, regionalt är den inte gynnsam, åtgärd som medför att KEF går förlorad är därför för-

bjuden enl AF. Föreläggande enl 12:6 MB (med vite o verkställighetsförordnande) mot 

skogsbruksåtgärder i hänsynsområden, max virkesuttag, förbudstid 15/2-15/6, begränsning av 

förröjning. SKS bedömer att föreläggandet behövs enl AF, kan värderas till 40,000kr (av 

370,000kr), ersättning kan sökas i domstol enl 31 kap MB. 
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SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-09-12; A 31936-2018 (Linde, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger nära en känd spelplats för tjäder (minst 6 tup-

par), efter fältbesök bedömer SKS att åtgärderna är förbjudna enl 4 § AF om inte ArtDataban-

kens vägledning för arter följs, delar av avverkningsområdet är lämplig tjädermiljö, ref 4§ AF,  

populationen i V:a Götaland stor betydelse för artens bevarandestatus ur ett nationellt per-

spektiv, regionalt är den inte gynnsam, åtgärd som medför att KEF går förlorad är därför för-

bjuden enl AF. Föreläggande enl 12:6 MB (med vite o verkställighetsförordnande) mot 

skogsbruksåtgärder i hänsynsområden, grova träd sparas, förbudstid 15/2-15/6, begränsning 

av förröjning, död ved sparas. SKS bedömer att föreläggandet behövs enl AF, kan värderas till 

43,000kr (av 360,000kr), ersättning kan sökas i domstol enl 31 kap MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-09-13; A 29516-2018 (Linde, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i ett område som ligger nära en känd spelplats för tjäder (minst 6 tup-

par), efter fältbesök bedömer SKS att åtgärderna är förbjudna enl 4 § AF om inte ArtDataban-

kens vägledning för arter följs, delar av avverkningsområdet är lämplig tjädermiljö, ref 4§ AF,  

populationen i V:a Götaland stor betydelse för artens bevarandestatus ur ett nationellt per-

spektiv, regionalt är den inte gynnsam, åtgärd som medför att KEF går förlorad är därför för-

bjuden enl AF. Föreläggande enl 12:6 MB (med vite o verkställighetsförordnande) mot 

skogsbruksåtgärder i hänsynsområden, grova träd sparas, förbudstid 15/2-15/6, begränsning 

av förröjning, död ved sparas. SKS bedömer att föreläggandet behövs enl AF, kan värderas till 

25,000kr (av 225,000kr), ersättning kan sökas i domstol enl 31 kap MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-10-15; A 38834-2018 (Österbön, Munkedal) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknas att området är lämpligt för skogshöns o att tjäder har observerats norr om området, 

samt att man kommit överens om plockhuggning o gallring kan utföras, hänsyn till känsliga 

biotoper, underröjning undviks. SKS medger att åtgärderna får utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2018-10-18; A 17685-2018 (Kärr, Orust) 

Avverkningsanmälan i ett område som hyser en boplats för duvhök (Artportalen), efter fältbe-

sök bedömer SKS att åtgärderna är förbjudna enl 4 § AF om inte ArtDatabankens vägledning 

för arter följs, ref 4§ AF, SKS bedömer att avverkning enl anmälan är förbjuden då åtgärderna 

innebär att duvhökens fortplantningsområde skulle kunna skadas eller förstöras och att arten 

störs under parnings- o uppfödningsperiod. Föreläggande enl 12:6 MB (med vite o verkstäl-

lighetsförordnande) mot skogsbruksåtgärder i hänsynsområden, max virkesuttag, förbudstid 

15/2-15/6, begränsning av förröjning. SKS bedömer att föreläggandet behövs enl AF, kan 

värderas till 75,000kr (av 595,000kr), ersättning kan sökas i domstol enl 31 kap MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-10-19; A 34323-2018 (Grösäter, Mellrud) 

Avverkningsanmälan i nära anslutning till nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

efter fältbesök antecknas att gränsen är ändrad o gran kan avverkas. SKS medger att åtgärder-

na får utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2018-10-19; A 34323-2018 (Grösäter, Mellrud) 

Avverkningsanmälan som delvis berör nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

efter fältbesök antecknas överenskommelse nåtts om att nyckelbiotop lämnas orörd. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-01-07; L 7-2019 (Stigen, Färgelanda) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om att gran kan avverkas o viss vägdragning. 
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SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-01-07; L 9-2019 (Stigen, Färgelanda) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop (samma fastighet som ovan), SKS lyft ärendet till sam-

råd enl 12:6 o antecknar att man kommit överens om lövgynnande gallring o att körskador ska 

undvikas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-01-09; L 2210-2018 (Gunnarstorp, Gull-

spång) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om att gran kan avverkas, äldre träd sparas, död ved lämnas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-01-16; A 65941-2018 (Hedene, Färge-

landa) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknas överenskommelse nåtts om att gran kan avverkas, friställ lövträd, skapa död ved, 

friställning o hänsyn till kulturvärden, ris avlägsnas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-02-01; L 171-2019 (Härslätt, Färgelanda) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om att granvindfällen kan avverkas, fallna lövträd kapas. SKS medger 

att åtgärderna får utföras direkt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-02-05; L 202-2019 (Teåker, Mellerud) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om att redan avverkad klen gran kan avlägsnas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-02-12; L 279-2019 (Mellområdane, Färge-

landa) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om den biologiska mångfalden i området ska gynnas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-02-28; A 1976-2019 (Vesten, Lilla Edet) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotoper, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök 

antecknas att gränserna justeras o ett av områdena avregistreras, den kvarvarande nyckelbio-

topen lämnas orörd, ombudet anger att man kommer att avverka trivialgran i området. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-03-05; L 342-2019 (Prästtorp, Mariestad) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om att gran kan avverkas, grova ekar gynnas, liksom äldre hassel-

buskage. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-03-18; L 579-2019 (Eds-Bodane, Dals-Ed) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om gran kan plockhuggas till 30% för att skydda aspen, del av området 

är inte nyckelbiotop o kan avverkas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-03-25; A 72292-2018 (Häggum, Skövde) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotoper, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, antecknar att 

överenskommelse inte nått, men att myndigheten menar att avverkning av nyckelbiotop inte 

bör ske men att det inte finns lagliga hinder emot detta, en vägledning om naturvårdshänsyn 

kommer att skickas ut, varefter ärendet avslutas. 
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SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-04-04; A 10550-2019 (Hökeberg, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden o i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till 

samråd enl 12:6, vid fältbesök konstateras omfattande granborreangrepp, antecknar att över-

enskommelse nåtts om att angripna träd bör avverkas snarast, fröträd lämnas, naturvårdshän-

syn visas, bla bör lövträd sparas. För ett delområde har någon överenskommelse inte kunnat 

uppnås, men att myndigheten anser att området bör sparas. Markägaren menar å sin sida att 

avverkning kommer att ske med visad naturvårdshänsyn. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-04-05; L 129-2019 (Lövvassa, Töreboda) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o antecknar att 

man kommit överens om 90% av granen avverkas, glesa björk o gynna grovt löv. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-04-09; A 9201-2019 (Håve, Strömstad) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden o i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till 

samråd enl 12:6, efter fältbesök antecknas att överenskommelse nåtts om att nyckelbiotopen 

lämnas orörd, i övriga områden avverkas gran, lövet gallras, grova träd lämnas, död ved o träd 

sparas. Då området är en fin fågelbiotop uttalar SKS att det vidare är en fördel om avverkning 

inte sker under häckningsperioden 1/3-31/7. Informerar om möjligheten till stöd o områ-

desskydd. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-04-09; A 17138-2019 (Rörvall, Lysekil) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden o i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till 

samråd enl 12:6, antecknas att överenskommelse nåtts om att gran men inte löv kan avverkas, 

körskador undviks, skyddsåtgärder mot näringsläckage i vattendrag. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-04-24; A 37657-2018 (Åsmule, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden o i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till 

samråd enl 12:6, efter snittsling av nyckelbiotop antecknas att överenskommelse nåtts om att 

gran kan avverkas för att friställa gamla tallar, vilka bör sparas även utanför nyckelbiotopen. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-04-25; A 14241-2019 (Linde, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden o i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till 

samråd enl 12:6, efter snittsling av nyckelbiotop antecknas att överenskommelse nåtts om 

körning i nyckelbiotopen bör ske på visst sätt. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-05-09; L 1033-2019 (Hjärtums-Måröd, 

Lilla Edet) 

Anmälan om åtgärder för att avverka granborreangripna träd i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet 

till samråd enl 12:6 o antecknar att man kommit överens om att åtgärderna kan medföra större 

skada o därför inte bör utföras. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-05-10; L 682-2019 (Stora Höghult, Färge-

landa) 

Anmälan om åtgärder som berör flera nyckelbiotoper, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o 

antecknar att man kommit överens om viss dragning o utförande av väg genom nyckelbioto-

pen. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-05-16; A 12884-2019 (Hålebacka, Färge-

landa) 

Avverkningsanmälan i område som gränsar mot nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd 

enl 12:6, efter snittsling av nyckelbiotop antecknas att överenskommelse nåtts om att gran kan 
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avverkas för att friställa gamla tallar, vilka bör sparas tillsammans med löv, i övrigt bör nyck-

elbiotop lämnas orörd, utanför sparas grövre asp, även kantzon. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-05-20; L 716-2019 (Hög, Falköping) 

Anmälan om åtgärder som berör flera nyckelbiotoper (med miljöstöd för betning i viss del), 

SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o efter fältbesök tillsammans med länsstyrelsen anteck-

nas att överenskommelse nåtts om röjning i de delar som betas, visst löv sparas, även liknande 

naturvårdshänsyn i det övriga området, för vilken stöd kan lämnas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-05-23; A 16408-2019 (Lockatorp, Essunga) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

efter fältkontroll konstateras att området har nyckelbiotopskvalitet o i övrigt ha höga natur-

värden, snittsling av nyckelbiotop antecknas att överenskommelse nåtts om inga naturvård-

ande åtgärder bör vidtas inom nyckelbiotopen, avverkning av gran i det andra området, kör-

skador undviks, i övrigt kommer ärendet att hanteras genom råd. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-05-24; L 1112-2019 (Snäppetorp, Vara) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o efter fältbesök 

tillsammans med länsstyrelsen antecknas att överenskommelse nåtts om att 40% av döda ve-

den tas om hand, försiktig gallring, hägg sparas, körskador undviks. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-05-29; A 18678-2019 (Uleviken, Bengts-

fors) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden o i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till 

samråd enl 12:6, SKS antecknar att överenskommelse nåtts om att gran kan avverkas, löv o 

tall sparas, utanför nyckelbiotop bör lövträd sparas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-06-08; L 1051-2018 (Sandåker, Färge-

landa) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o efter fältbesök 

tillsammans med länsstyrelsen antecknas att överenskommelse granen kan huggas ur, grova 

träd sparas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-07-01; L 1478-2018 (Skår, Falköping) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6 o efter fältbesök 

tillsammans med länsstyrelsen antecknas att överenskommelse nåtts om att askar avverkas, 

friställ ekar, körskador undviks. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-08-22; A 30913-2019 (Milleryr, Färge-

landa) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

efter fältbesök konstateras att mindre del har nyckelbiotopskvaliteter, SKS antecknar att över-

enskommelse nåtts om att nyckelbiotop avgränsas genom snittsling, i det övriga området spa-

ras asp, blandsumpskogarna sparas, självföryngring av asp underlättas, körskador undviks (ev 

kommer separat beslut om detta fattas i separat brev). 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-09-06; A 43427-2019 (Lundebo, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

efter fältbesök antecknas att överenskommelse nåtts om att naturvårdande skötsel kommer att 

utföras för att gynna asp, vissa områden lämnas orörda, granborreangripna granar kan avver-

kas. 
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SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-09-06; A 43448-2019 (Lundebo, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden (samma fastighet som ovan), SKS lyft 

ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök antecknas att överenskommelse nåtts om att na-

turvårdande skötsel kommer att utföras för att gynna asp, vissa områden lämnas orörda, gran-

borreangripna granar kan avverkas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-09-06; A 43855-2019 (Lundebo, Mellerud) 

Avverkningsanmälan i område med höga naturvärden (samma fastighet som ovan), SKS lyft 

ärendet till samråd enl 12:6, efter fältbesök antecknas att överenskommelse nåtts om att na-

turvårdande skötsel kommer att utföras för att gynna asp, vissa områden lämnas orörda, gran-

borreangripna granar kan avverkas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-09-12; A 43341-2019 (Gogatan, Mariestad) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, SKS antecknar att 

överenskommelse nåtts om att enbart granborreangripna granar ska avverkas i nyckelbiotop 

under 2019, alla tallar sparas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-09-12; A 43393-2019 (Lunneberg, Lidkö-

ping) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop (bäckdal), SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, SKS 

antecknar att överenskommelse nåtts om att enbart granar avverkas inom nyckelbiotopen, 

körskador undviks. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-09-19; L 2064-2019 (Östra Kinneskogen, 

Mariedal) 

Anmälan om åtgärder i nyckelbiotop med fornlämning, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

påminner om hänsyn till fornlämningen o att tillstånd av länsstyrelsen enl KML kan behövas, 

SKS antecknar att överenskommelse nåtts om att enbart granborreangripna granar ska avver-

kas i nyckelbiotop under 2019, alla tallar sparas., döda träd o högstubbar lämnas, granar i an-

slutning till varggrop avverkas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-09-19; A 43925-2019 (Hålebacka, Färge-

landa) 

Avverkningsanmälan i anslutning till nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

SKS antecknar att överenskommelse nåtts om att avverkning kan ske intill den snitslade kan-

ten till nyckelbiotop, inom den kan gran avverkas vid gränsen för att gynna löv, ingen kör-

ning, grov asp lämnas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-09-27; A 37864-2019 (Lövås, Trollhättan) 

Avverkningsanmälan i nyckelbiotop (orörd barrskog av naturskogskaraktär som hyser knärot, 

den senare omfattas av senare föreläggande enl 35§ SVL), SKS lyft ärendet till samråd enl 

12:6, efter fältbesök antecknas att överenskommelse inte nåtts då markägaren inte vill visa 

mer naturvårdshänsyn än vad lagen kräver, SKS anser att hela nyckelbiotopen bör lämnas 

orörd, myndigheten har em inga invändningar mot att basvägen dras genom området o hän-

synsområdet för knäroten. Mvh: LR 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-10-02; L 2161-2019 (Lillevatten, 

Stenungsund) 

SKS kontaktat markägaren för att samråda enl 12:6 för att diskutera frågan om områdesskydd, 

antecknas att hen tar frivilligt ansvar för området med mycket höga naturvärden, inte intresse-



 

46 

 

rad av ersättning om den inte uppgår till 6-700,000kr, SKS påminner om att framtida åtgärder 

kräver samråd enl 12:6 MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-10-04; A 19800-2019 (Håve, Strömstad) 

Avverkningsanmälan i anslutning till två nyckelbiotoper, SKS lyft ärendet till samråd enl 

12:6, SKS antecknar att överenskommelse nåtts om att avverkning kan ske av gran, löv spa-

ras, ekar friställs, död ved o boträd sparas, högstubbar skapas, tillstånd krävs om ädellöv ska 

avverkas. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, beslut 2019-10-04; A 23544-2017 (Forshälla-Tolleröd, 

Uddevalla) 

Avverkningsanmälan i ett område som hyser en boplats för duvhök (Artportalen), efter fältbe-

sök o yttrande av länsstyrelsen bedömer SKS att åtgärderna är förbjudna enl 4 § AF om inte 

ArtDatabankens vägledning för arter följs, ref 4§ AF, SKS bedömer att avverkning enl anmä-

lan är förbjuden då åtgärderna innebär att duvhökens fortplantningsområde skulle kunna ska-

das eller förstöras och att arten störs under parnings- o uppfödningsperiod. Föreläggande enl 

12:6 MB (med vite o verkställighetsförordnande) mot skogsbruksåtgärder i en skyddszon runt 

boet, även förbudstid 20/3-20/8. SKS bedömer att föreläggandet behövs enl AF, kan värderas 

till 270,000kr (av 735,000kr), ersättning kan sökas i domstol enl 31 kap MB. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-10-28; A 26114-2019 (Sundsby, Tjörn) 

Avverkningsanmälan i anslutning till en nyckelbiotop o ett område med höga naturvärden på 

gränsen till ett naturreservat o N2000-området Sundsby, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, 

SKS antecknar att överenskommelse nåtts om att lövträden (ek o bok) sparas o friställs, grova 

ekar o tallar sparas, körskador undviks. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-11-28; A 50076-2019 (Sanden, Gullspång) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop, SKS lyft ärendet till samråd enl 12:6, SKS antecknar 

att överenskommelse nåtts om att granar avverkas, friställ ek, skapa högstubbar o spara has-

sel. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-12-06; A 19098-2019 (Annikas Dråg, Mari-

estad) 

Avverkningsanmälan i en nyckelbiotop där det också finns en fornlämning, SKS lyft ärendet 

till samråd enl 12:6, råd ang fornlämningen o upplysning om KML, efter fältbesök antecknar 

SKS att överenskommelse nåtts om att enbart gran avverkas i nyckelbiotopen. 

SKS/ Skaraborg-Fyrbodals distrikt, samråd 2019-12-18; L 2688-2019 (Ödskölts-Bön, Bengts-

fors) 

SKS kontaktat markägaren (kommunen) för att samråda enl 12:6 i avsikt att diskutera frågan 

om biotopskydd för Lelångenbanan, kommunen har avböjt mht att de vill ha full rådighet över 

området inför framtiden, SKS antecknar att området har höga naturvärden, men att kommu-

nen tar eget ansvar för att bevara dessa, påminner om att framtida åtgärder kräver samråd enl 

12:6 MB. 
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