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Samråd om skogsbruksåtgärder
Du får det här brevet eftersom du har anmält en planerad skogsgödsling till 
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har tagit upp frågan som ett samråd enligt 
12 kapitlet 6 § miljöbalken.

Anmälan har granskats utifrån tillgängliga kartskikt.

Ni har i er anmälan angett att ni kommer att lämna gödslingsfri zon på minst 
25 meter mot sjöar, vattendrag, våtmarker och skyddade områden samt minst 
10 meter mot vägar och annans mark. Detta stämmer väl överens med 
Skogsstyrelsens allmänna råd och föreskrifter SKSFS 2013:3. 

Den planerade åtgärden är belägen i nära anslutning till ett s.k. Natura 2000-
område benämnt Andersvallsslåtten, vilken även sammanfaller med 
naturreservat samt innehar mycket höga naturvärden enligt 
våtmarksinventeringen. 

Enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs länsstyrelsens tillstånd för att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
ett natura 2000-område. Skogsstyrelsen utövar tillsyn över att denna regel 
efterlevs när det gäller skogsbruksåtgärder.

Skogsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden inte är tillståndspliktig om 
följande beaktas.

Den gödslingsfria zonen mellan gödslingsobjektet och Natura 2000-området 
bör vara minst 25 meter enligt de allmänna råden, men kan behöva vara 
bredare om markytans lutning, samt risk för ytavrinning, gör så att det finns 
risk för läckage av gödselmedel till Natura 2000-området. Då det ser ut i 
markfuktighetskaran som att viss risk finns för avrinning bör ni hålla ett 
avstånd på 25 meter till vägen. Ingen gödsling bör heller ske på den sida av 
vägen där Natura 2000-området ligger. Enligt kartan i er anmälan för samråd 
ser det ut som att gränserna mot Natura 2000/naturreservatet behöver justeras 
en aning.

Om ni inte har för avsikt att ta den hänsyn som beskrivs ovan, bedömer 
Skogsstyrelsen att ni behöver tillstånd av länsstyrelsen för att genomföra den 
planerade åtgärden. Ni bör i så fall kontakta länsstyrelsen så snart som 
möjligt. Detta kan ske skriftligen eller per telefon.
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Vidare så finns inom de anmälda gödslingsytorna en del kulturlämningar 
bestående av kolbottnar och husgrunder/lämningar efter kolarkojor, dessa bör 
markeras tydligt i fält så de inte riskerar att skadas av sönderkörning om 
gödslingen kommer att utföras med traktor. 

En del tomter och bebyggelse finns i närheten av några av gödslingsytorna 
och därför bör ni säkerställa så att inga privata vattentäkter finns inom eller i 
närheten av gödslingsområdet som kan riskera att påverkas negativt av den 
planerade åtgärden.

Skogsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på den anmälda åtgärden.

Anna Sjöberg
Skogskonsulent

Bilagor
1 Anmälan för samråd

Lagar och regler
Här är ett utdrag ur 12 kapitlet 6 § miljöbalken, som handlar om 
anmälan för samråd.

12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)

Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för 
samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller 
bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 
det inom landet eller en del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om 
särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om 
vilka uppgifter en anmälan ska innehålla.

Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter det 
att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.

Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de 
åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana 
åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten 
förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant föreläggande eller 
förbud finns i 31 kap.
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