
Sveriges Häradsallmänningsförbund            2013-05-31 

Fabriksgatan  54 d                                   

702 23 ÖREBRO  YTTRANDE 

 

   Till  

   SKOGSSTYRELSEN 

   

    

 

 

Beträffande Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30§ SvL 

Sveriges Häradsallmänningsförbund organiserar Sveriges Häradsallmänningar – drygt 
60 stycken på totalt 120.000 ha. Häradsallmänningar är av skogs- och jordägare i en 
bygd gemensamt ägd skog. Häradsallmänningarna har funnits i mer än 1.000 år och 
eftersom ägandet inta har ändrats så finns på Häradsallmänningarnas mark en extremt 
lång obruten ägandeform där det tom i Häradsallmänningarnas reglemente tydligt står 
inskrivet att de ska vårdas väl.  

Sveriges Häradsallmänningsförbund instämmer helt med vad många andra från 
skogsnäringen svarat på denna remiss – exempelvis stödjer full ut LFR/Skogsägarnas 
remissvar. 

Några punkter som vi speciellt vill peka på är de intrångsrelaterade frågorna. Det är 
direkt stötande när SkS anser att hänsyn som tagits inte skall räknas som 
ersättningsberättigad bara för att de minskade intäkterna ännu inte realiserats 
(avstående från plantering). 

Den av SkS ensidigt införda nya modellen för att beräkna så kallad intrångströskeln 
(dvs. när den pågående markanvändningen blivit avsevärt försvårad) är inte accepterad 
av skogsägarna. Något fall har blivit prövat i domstol men nya processer kommer att 
inträffa. SkS borde vinlägga sig om att försöka skapa en samsyn med näringen i denna 
avgörande fråga, inte minst med tanke på att nya krav på hänsyn och prioriteringar 
mellan olika hänsyn kan bli aktuella efter Miljövårdberedningens kommande förslag. 

De vanliga reglerna om en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen 
(proportionalitetsprincipen) skall beaktas vid all lagtillämpning i det svenska samhället. 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR) inkorporerades 1975 i svensk lag. 

 

En hög och varaktig virkesproduktion är ett huvudmål i SvL. Dagens regler för rensning 
av diken är inte tillfyllest. För att bevara produktionsförmågan behöver i många fall 



rensningen ske till ett större djup än det ursprungliga diket. Målet för en rensning borde 
i många fall vara att eftersträva samma effekt på skogsproduktionen som efter den 
ursprungliga dikningen utan ett tillståndsförfarande. På många objekt borde det gå att 
utan avkall på biologisk mångfald skapa en högre produktion. Dessutom skapas en 
mångfald av att inte all dikesrensning utförs enligt samma fyrkantiga mall. 
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