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Uppdrag att utreda tillgängliggörande av vissa uppgifter om
fjällnära skog

Regeringens beslut

Regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet
och Naturvårdsverket utreda tillgängliggörande av uppgifter om:
−

−

−

beslut om avslag på ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog
på grund av att avverkningen är oförenlig med intressen som är av
väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården,
beslut om tillstånd till avverkning som avser ett område där
Skogsstyrelsen tidigare har avslagit en ansökan om tillstånd till
avverkning i fjällnära skog på grund av att avverkningen är oförenlig
med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller
kulturmiljövården, och
utbetalning av ersättning på grund av beslut enligt skogsvårdslagen
(1979:429) som innebär att pågående markanvändning inom en viss del
av en fastighet avsevärt försvåras.

I uppdraget ingår att utreda formerna och metoderna för tillgängliggörandet
av uppgifter, vilka närmare uppgifter som bör tillgängliggöras, hos vilken
myndighet uppgifterna bör finnas lagrade samt lämplig teknisk lösning. I
uppdraget ingår att beräkna eventuella offentligfinansiella effekter som
uppstår till följd av arbete med tillgängliggörande av dessa uppgifter.
Myndigheterna ska vid behov lämna förslag på förordningsändringar.
Myndigheterna ska analysera hur det ska säkerställas att spridningen av data
inte medför skada för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. De
uppgifter som ska tillgängliggöras ska enbart röra beslut i tillståndsfrågan
eller att ersättning har betalats ut. Eventuella effekter för enskilda ska särskilt
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analyseras vid genomförande av uppdraget. Det ingår även att analysera hur
informationshanteringen kan säkerställa krav på behandling av
personuppgifter.
Myndigheterna ska genomföra uppdraget i dialog med representanter för
markägare och andra berörda aktörer.
Skogsstyrelsen ska senast den 31 januari 2023 lämna en slutredovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Skälen för regeringens beslut

Regeringen konstaterar i propositionen Tydligare bestämmelser om
ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära
skog (prop. 2021/22:207) att det bör införas krav på offentliggörande av
uppgifter om avslagsbeslut, tillståndsbeslut där det tidigare har nekats
avverkningstillstånd, samt uppgifter om utbetald ersättning.
Ett beslut om avslag på en ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära
skog på grund av att avverkningen är oförenlig med intressen som är av
väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården innebär att det är
sannolikt att även en ny ägare får avslag på en ansökan om tillstånd på
samma grund. Ett sådant beslut innebär normalt sett även att skogsbruk inte
längre kan anses vara pågående markanvändning på den mark som berörs av
beslutet, vilket leder till att möjligheten att få ersättning för avverkningsrestriktioner i framtiden minskar påtagligt. Information om att ett sådant
beslut har fattats kan därmed ha stor betydelse för en presumtiv förvärvare
av fastigheter och för dennes förutsättningar att göra en rättvisande
värdering av fastigheten.
Om Skogsstyrelsen medger tillstånd till avverkning i ett nytt beslut avseende
ett område där Skogsstyrelsen tidigare har avslagit en ansökan om tillstånd
till avverkning i fjällnära skog för att avverkningen är oförenlig med intressen
som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården bör
skogsbruk anses vara pågående markanvändning igen. Det kan t.ex. vara
fallet om naturvärdena försämras till följd av storm, brand eller angrepp av
växtskadegörare och att därmed skälen för nekat tillstånd inte kvarstår.
Eftersom skogsbruk i ett sådant fall som regel anses vara pågående
markanvändning igen kan även information om dessa beslut ha stor
betydelse för en presumtiv förvärvare av fastigheter.
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I propositionen föreslås en bestämmelse om att ersättning inte ska lämnas
enligt 19 § skogsvårdslagen om sådan ersättning har lämnats tidigare för
samma fastighet eller del av fastighet eller för samma hänsyn. Uppgifter om
att sådan ersättning har lämnats bör tillgängliggöras för att en presumtiv
förvärvare av fastigheten ska kunna ta reda på om ersättning enligt 19 §
skogsvårdslagen tidigare har betalats ut för den aktuella fastigheten. Genom
att uppgifter om att ersättning har lämnats tillgängliggörs kommer många av
de beslut som innehåller villkor enligt 18 b § första stycket 1 skogsvårdslagen
som är så långtgående att pågående markanvändning avsevärt försvåras
också att fångas upp.
Vissa frågeställningar behöver analyseras innan ett system för
tillgängliggörande av uppgifter som rör beslut om fjällnära skog kan finnas
på plats och tillämpas. Det gäller bl.a. formerna och metoderna för
tillgängliggörandet av uppgifter, vilka närmare uppgifter som bör
tillgängliggöras, hos vilken myndighet uppgifterna bör finnas lagrade, samt
lämplig teknisk lösning. Samma frågor bör även utredas närmare när det
gäller tillgängliggörande av uppgifter om att ersättning har betalats ut enligt
19 § skogsvårdslagen.
Regeringen bedömer att det finns stora likheter med andra myndighetsbeslut,
exempelvis uppgifter om biotopskyddsområden, som ska tillgängliggöras.
Det kan därför finnas skäl att sammanföra tillgängliggörandet av beslut som
rör fjällnära skog med det sammanfattande nationella naturvårdsregister som
Naturvårdsverket har till uppgift att föra enligt 33 a § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. I naturvårdsregistret
tillgängliggörs bl.a. uppgifter om biotopskyddsområden som beslutas av
Skogsstyrelsen.
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På regeringens vägnar

Anna-Caren Sätherberg

Tove Thomasson

Kopia till

Justitiedepartementet/L1, L4 och L6
Försvarsdepartementet/SUND och MFU
Finansdepartementet/BA, SFÖ och SPN
Kulturdepartementet/Kl
Miljödepartementet/NM, Kl, V och RS
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