
Motion till Norra Skog – Lycksele sbo 

 

Norra Skog värnar äganderätten. Detta innefattar rimligen rätten att sälja sin skogsfastighet till vem 
man vill utan att tillfråga myndighet om tillstånd. 

Idag värnas inte denna äganderätt, utan i större delen av Sverige (se karta i Bilaga 1) krävs det 
”Jordförvärvstillstånd” vid försäljning av skogsfastighet (sk lantbruksenhet). Detta tillstånd söks hos 
Länsstyrelsen som också debiterar en avgift på 3700 kronor per tillstånd. 

Detta regleras i Jordförvärvslagen. I bilaga 2 finns länk till Jordbruksverkets informationsskrift där 
utformning och syfte med lagen framgår.  

Denna Jordförvärvslag är skadlig på flera sätt för Norra Skogs medlemmar: 

- Den urholkar äganderätten då makt förläggs till myndighet. 
- Den sänker värdet på medlemmarnas fastigheter då lagen försvårar och begränsar. 
- Den har också spelat ut sin roll: Under åren 2014-2016 gjordes 6 095 ansökningar varav 6 073 

godkändes, endast 22 avslogs (se bilaga 3). Detta kostade skogsägarna 23,3 miljoner kronor i 
avgifter och skapade uppenbarligen bara 99,6% administration. 

Motionären är medveten om att denna fråga innehåller många bottnar, lång historia och många olika 
åsikter. Men ibland är det helt enkelt dags att släppa sargen, för vi vet att ett långsiktigt och 
bärkraftigt familjeskogsbruk byggs på äkta äganderätt och ett minimum av myndighetsbeslut. 

(Observera att denna motion bara berör den del av jordförvärvslagen som hanterar affärer mellan 
privatpersoner (”fysiska personer”). Den tar ej tar ställning till den del av jordförvärvslagen som 
hanterar begränsningen i juridiska personers köp av lantbruksenheter.) 

Bilaga 1: Karta över ”Glesbygd” 

Bilaga 2: Länk till Jordbruksverkets informationsskrift om Jordförvärvstillstånd 

Bilaga 3: Länk till examensarbete på Skogsmästarprogrammet, SLU ”Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd…” 

 

Yrkande 

Att Norra Skog aktivt verkar för att jordförvärvslagen reformeras så att myndighetsbeslut ej skall 
krävas vid fastighetsaffärer mellan fysiska personer.  
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Bilaga 1: Karta över ”Glesbygd” 

 

Bilaga 2: Länk till Jordbruksverkets informationsskrift om Jordförvärvstillstånd 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr120.pdf 

 

Bilaga 3: Länk till examensarbete på Skogsmästarprogrammet, SLU ”Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd…” 

https://stud.epsilon.slu.se/13254/13/bromee_h_180405.pdf 
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