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Skog på  f d jordbruksmark



Ansvar för att skogspolitiken förs ut och 

förverkligas i praktiken av de som äger och 

brukar skogen

Lokal förankring

• Tre regioner

• 30 distrikt med lokalkontor

• Nationella specialister

• Huvudkontor i Jönköping



Verktyg

• Rådgivning, utbildning och information

• Lagtillsyn

• Uppdragsverksamhet

• Statliga stöd och bidrag

• Inventering och analys 

• Internationellt arbete



Markanvändning, skogsmarksbegreppet

Regler vid plantering av jordbruksmark

Avverkning av skog på f d jordbruksmark

Naturvärden, kulturmiljö

Stöd och bidrag

Dikning



Jordbruksmark eller skogsmark?



Skogsmarksbegreppet

Skogsmark 
• Träd har eller kan nå

- en höjd av mer än fem meter

- en kronslutenhet av mer än tio procent

• Marken används inte i väsentlig utsträckning 

för annat ändamål

Produktiv skogsmark
Kan producera minst 1 m3 virke per ha och år

Energiskogs- eller julgransodling
är inte skogsmark



När övergår f d jordbruksmark till 

skogsmark?

• När man beslutar upphöra med 
jordbruket (aktiv omläggning)

• Passivt, praxis: Minst 3 år och 
vid ”en betydande grad av 
igenväxning”





Måste nedlagd jordbruksmark 

planteras?

Hybridasp



När du vill plantera skog

• Anmälan om att ta
jordbruksmark ur produktion

• 8 månader

• Avgiftsfri



Vegetation ?

Frost ?

Dränering ?

Skadegörare ?

Skötsel, produktion ?

Virke ?

Utmaningar…



Matjordstäkt före plantering?

Vid matjordstäkt för annat än husbehov 

måste man ansöka hos LST om tillstånd 

för täktverksamhet



Avverkning av skog på f d 

jordbruksmark

Gallring
- Ska främja skogen

Föryngringsavverkning
- Avverkningsanmälan, över 0,5 ha

- Hänsyn till natur- och kulturmiljö

- Föryngra senast 3 år efter avverkning

(om inte omläggning till annan markanvändning) 



Lägsta ålder för 

föryngringsavverkning

Björk, asp, al: 35 år

Tall, gran: Bonitetsberoende,

normalt 65 – 80 år

Avverkning enbart för åtkomst vid t ex 

dikesrensning behöver inte avverkningsanmälas



Värdefull natur!

Generellt biotopskydd

gäller för åkerholmar

om högst 0,5 ha

Åkerholmar

Foto Sten Gustavsson /Myra



Naturvärden



Bryn och bäckar
Mångfald eller bränsle



• Lagregler (f a vid avverkning)

- Skogsvårdslagstiftningen 30 §

- Miljöbalken

• Stöd & bidrag samt  områdesskydd

- NOKÅS

- Naturvårdsavtal

- Biotopskydd



Rubrik



NOKÅS
Natur- och kulturmiljövårdande åtgärder i skogen



Naturvårdsavtal

Asp eller gran?

Naturvårdsinriktad
skötsel:

Hugg bort gran,
gynna grov asp



Biotopskydd



Dikning

Tre slags dikning
• Markavvattning (nydikning)

– tillstånd från LST

• Skyddsdikning 

(skogsföryngring)

– anmälan till SKS

• Dikesrensning

– anmälan för samråd

enligt MB (12 kap 6§)



Liten slamgrop och 

översilning (Bäcksjön)

Slamgrop

Slamfälla

Väl utförd rensning



Liten slamgrop och 

översilning (Bäcksjön)

Slamgrop

Slamfälla

Väl utförd rensning


