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månad, minst ett besök ska ske under andra halvan av maj, och 
minst ett besök ska ske under andra halvan av juni.

d. Inventeringen ska ske under tidig gryning fram till sen 
förmiddag. 

e. Inventeringen ska ske vid lämpliga väderleksförhållanden, 
vilket innebär att det inte får vara kraftiga vindar eller kraftig 
nederbörd. 

2. Inventeringen ska utföras av en person med fälterfarenhet av tretåig 
hackspett, lavskrika och spillkråka. Personen ska ha kunskap att kunna 
identifiera fåglarnas arttillhörighet och könstillhörighet samt att kunna 
särskilja läten och spår hos fågelarterna. 

3. Inventeringen ska presenteras skriftligen och skickas till 
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens ärendenummer  ska 
framgå i inventeringsrapporten. Det presenterade materialet ska minst 
innehålla följande: 

a. En metodbeskrivning som visar hur inventeringen har 
genomförts.

b. Uppgifter om vem som har genomfört inventeringen.

c. Uppgifter om när inventeringen genomförts med start och 
stopptid för respektive inventeringstillfälle samt datum för 
inventeringstillfället. 

d. Noteringar av väderleksförhållanden.

e. Resultatet av inventeringen. 

f. Slutbedömning där de insamlade uppgifterna sammanställts 
och det framgår en bedömning från inventeraren angående 
fåglarnas fortplantningsområden samt viloplatser.

4. Inventeringsuppgifterna ska inkomma till Skogsstyrelsen senast den 
15 november 2022. Om uppgifterna inte kommer in inom föreskriven 
tid kan Skogsstyrelsen komma att avgöra ärendet på befintligt 
underlag.

Området som beslutet gäller framgår av kartan på sidan 8. Området är där 
utritad som en figur med brun kantlinje och lila och delvis orangea streck.

Beskrivning av ärendet
Du har i en anmälan om föryngringsavverkning som kom in till 
Skogsstyrelsen den 24 mars 2021 skrivit att du planerar att 
föryngringsavverka ett område på 61 hektar. Du har därefter tänkt markbereda 
och plantera området. Ärendet granskades och handlades automatiskt av 
Skogsstyrelsens digitala system.



Skogsstyrelsen har fattat ett beslut 
som rör din skogsfastighet
Du får det här brevet eftersom vi har fattat ett beslut som rör din 
skogsfastighet. I beslutet förklarar vi vad det handlar om och varför vi 
har fattat det. Här nedan kan du läsa mer om tillsyn och beslut.

Vad är tillsyn?
I skogsvårdslagen och miljöbalken finns 
regler om att skogen ska skötas uthålligt 
och vilken hänsyn som ska tas till andra 
intressen. En av Skogsstyrelsens viktigaste 
uppgifter är att utöva tillsyn, vilket innebär 
att vi ser till att lagar och regler följs. När 
det behövs kan vi utöva tillsyn genom att 
fatta beslut om åtgärder i skogen.

Varför får du ett beslut?
Ett beslut ska göra tydligt vad lagens krav 
innebär. Beslut är viktiga för att få skogar 
med god produktion, samtidigt som 
hänsyn tas till naturvärden, kulturmiljön 
och rennäringen.

Vad är ett beslut?
Det finns olika typer av beslut.

Ett föreläggande innebär oftast att du måste 
utföra en viss åtgärd eller utföra en åtgärd på 
ett visst sätt. Ett föreläggande om åtgärder 
för att få upp ny skog eller om att återställa 
efter skada skickas när vi uppmärksammat 
att en åtgärd behöver göras.

Ett förbud innebär att en viss åtgärd är 
förbjuden. Ett förbud skriver vi ofta för 
att mer hänsyn behöver tas till natur- och 
kulturmiljön än vad som beskrivs i anmälan.

Vad är ett vite?
Ett vite är ett påtryckningsmedel för att få 
någon att följa ett beslut. Beslut är oftast 
förenade med vite. Om du följer beslutet 
behöver du inte betala vitet.

Vad är ett delgivningskvitto?
Ett delgivningskvitto ska du datera, signera 
och skicka tillbaka till Skogsstyrelsen. Det 
blir då ett bevis på att du har fått beslutet.

Vad gör du om du tycker 
att beslutet är fel?
Ett beslut från Skogsstyrelsen kan över-
klagas till domstol. Du har tre veckor på 
dig att överklaga beslutet. Domstolen 
prövar om beslutet är riktigt eller om det 
ska ändras.

Var hittar du mer information?
På www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/  
kan du läsa mer om reglerna för hur 
skogsbruk ska bedrivas.




