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Förord 
Fastighetsavtalet är en form av naturvårdsavtal som man kan tillämpa på en hel 
fastighet. Syftet med ett fastighetsavtal är att det ska vara ett komplement till öv-
riga skyddsformer som kan motivera fastighetsägare med höga miljöambitioner 
att ytterligare förstärka eller tillskapa miljövärden på fastigheten och dessutom ge 
en helhetssyn på en fastighet. 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne län har i projektform 
arbetat fram preliminära riktlinjer för arbete med fastighetsavtal. De preliminära 
riktlinjerna ska gälla fram till och med 2012. Under tiden fram till utvärdering ska 
vi arbeta med fastighetsavtal som en försöksverksamhet. Detta för att skaffa oss 
praktisk erfarenhet och en möjlighet att hantera frågor som vi har förbisett.  

Utvärdering sker under hösten år 2012 och nya, permanenta riktlinjer avses att 
finnas fastställda 1 januari 2013. 

 

Skogsstyrelsen  Naturvårdsverket  Länsstyrelsen i Skåne län 

Mikael Norén  Bo Lundin   Per-Magnus Åhrén 
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Sammanfattning 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne 
län tagit fram gemensamma preliminära riktlinjer för tillämpning av fastighetsav-
tal. Arbetet har bedrivits i projektform och detta är projektets slutrapport. 

En viktig utgångspunkt för arbetet med riktlinjer har varit den modell för fastig-
hetsavtal som redovisades till regeringen i mars 2010. Parallellt med framtagandet 
av riktlinjer har ett fiktivt fastighetsavtal arbetats fram på en pilotfastighet. Erfa-
renheterna från arbetet med pilotfastigheten har varit ytterligare en viktig ut-
gångspunkt. 

I samband med framtagande av riktlinjer och arbete med pilotfastighet har pro-
jektet dragit ett antal slutsatser om fastighetsavtal: 

• Ett fastighetsavtal skapar nya möjligheter för att bevara och skapa biolo-
gisk mångfald men även för att ta hänsyn till sociala värden och kultur-
miljövärden.  

• Projektet föreslår att en lämplig nivå under det första året är ett 10-tal fas-
tighetsavtal i landet. På så vis skaffar vi oss en erfarenhetsbank utan att i 
allt för hög grad konkurrera om medel med övriga skyddsinstrument.  

• Inledningsvis kan fastighetsavtal bara tecknas för skogsmark och det är 
troligt att merparten av fastighetsavtalen kommer att tecknas med Skogs-
styrelsen så länge fastighetsavtal endast kan tecknas på skogsmark.  

• För att man ska få teckna fastighetsavtal ska det finnas målklassad skogs-
bruksplan på fastigheten, det ska finnas minst en skogsbiologisk värde-
kärna och en total N-andel på minst 15 % på fastigheten. Genom att lägga 
nivån för tecknande av fastighetsavtal på en total N-andel på minst 15 % 
anser projektgruppen att det är en tydlig skillnad mot certifieringen av 
skogsmark.  

• Endast NO- och NS- bestånd kan få ekonomisk ersättning. Beräkning av 
ersättning för fastighetsavtal i vissa situationer bör hanteras löpande i 
samband med enskilda ärenden under försöksperioden. 

• Den relativt stora arbetsinsats som krävs i samband med att ett avtal teck-
nas innebär en betydande kostnad. Detta är delvis reglerat i riktlinjerna ge-
nom att avtalet måste tecknas på minst 10 år. 

• Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bör ta fram vägledningar om hur fas-
tighetsavtal ska prioriteras i förhållande till övrigt områdesskyddsarbete på 
respektive myndighet. 

• Projektet föreslår att de preliminära riktlinjerna ska testas fram till och 
med år 2012. Utvärdering genom en kontrollstation bör genomföras under 
hösten 2012 och fastställda riktlinjer bör gälla från och med 1 januari 
2013.  
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Bakgrund 
Under hösten 2007 genomförde Skogstyrelsen en förstudie1 om kompletterande 
skyddsformer och avtal. Behoven och skälet till denna förstudie framgår av en 
redovisning av arbetet med sektorsmål2. Där anges det att de ekonomiska resurser-
na för beslutade mål inte räcker, samt att avtal och befintliga skyddsinstrument 
kan utvecklas. I förstudien föreslås fortsatt utvecklingsarbete inom olika områden, 
däribland ett fastighetsavtal.  

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fick 2007 ett regeringsuppdrag att föreslå 
kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur. Metoderna skulle bland 
annat bedömas utifrån hur de bidrog till att öka uppfyllelsen av miljökvalitetsmå-
len. Dessutom skulle metoderna förbättra samarbetsklimatet mellan myndigheten 
och markägaren, samt göra markägaren mer aktiv i arbetet. 

Regeringsuppdraget redovisades 2008 i rapporten Kompletterande metoder vid 
skydd av värdefull natur3. I denna rapport föreslås bland annat att Naturvårdsver-
ket och Skogsstyrelsen, i samråd med berörda myndigheter, organisationer och 
aktörer, tillsammans skulle utveckla ett fastighetsavtal. 

Regeringen lade 2009 fram propositionen Hållbart skydd av naturområden4. Na-
turvårdsverket och Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län fick 
2009 ett regeringsuppdrag om former för och tillämpning av naturvårdsavtal. I 
uppdraget ingick även att ta fram en modell för fastighetsavtal. I redovisningen av 
uppdraget angavs att myndigheterna avsåg att vidareutveckla modellen och avtals-
formen samt ta fram riktlinjer för fastighetsavtal. Dessa riktlinjer är redovisningen 
av det utvecklingsarbete som myndigheterna har genomfört. 

Arbetet med att ta fram preliminära riktlinjer för fastighetsavtal har bedrivits i 
projektform, med deltagare från Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrel-
sen i Skåne län. Denna rapport är projektets slutrapport. 

                                                 
1 Skogsstyrelsen 2008. Kompletterande skyddsformer och avtal – en förstudie. 
2 Skogsstyrelsens protokoll 31/2007. Orsaksanalys och åtgärdsförslag för nationella skogliga 
sektorsmål. 
3 Naturvårdsverket Rapport 5838 
4 Proposition 2008/09:214 
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Genomförande 

Inledning 
Parallellt med arbetet att ta fram riktlinjer för fastighetsavtal har projektgruppen 
tagit fram ett fiktivt fastighetsavtal. Fastigheten är en verklig fastighet, men vi har 
tagit bort uppgifterna om korrekt fastighetsbeteckning och fastighetsägarens 
namn. 

I detta avsnitt beskrivs hur arbete med pilotfastigheten har genomförts, samt pro-
jektgruppens resonemang kring framtagandet av riktlinjer för tillämpning av fa-
tighetsavtal och exempel på fastighetsavtal.  

Pilotfastigheten 
Utgångspunkten för val av pilotfastighet var att det skulle vara en fastighet med 
både naturvärden och sociala värden. 

Pilotfastigheten ligger i Gagnefs kommun och är 127 ha stor, varav ca 5 ha är 
myrimpediment. Fastigheten har en total N-areal på 25,6 ha (NO, NS + N-areal i 
PF-bestånd), vilket motsvarar 21 % av den produktiva skogsmarksarealen. Längst 
i öster gränsar fastigheten till Skogsbergsån som är öringförande. En del av ravi-
nen vid ån är registrerad som nyckelbiotop. Det finns även registrerade sumpsko-
gar i myrkanterna. En mindre tjärn ligger på fastigheten, den avvattnas av en 
mindre bäck som rinner igenom fastigheten och ner i en större sjö. I anslutning till 
fastighetens sydvästra hörn ligger Skogsbergets fäbodar. Fäboden är mycket väl 
bevarad och husen används idag till fritidshus. Området är välbesökt.  

Målklassad skogsbruksplan 

Fältarbetet till skogsbruksplanen var från 1999 och behövde uppdateras. Normalt 
bekostar inte Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen en uppdatering av en skogsbruks-
plan, utan det ligger på markägaren att ha en aktuell plan. 

I samband med fältarbetet ändrades några målklasser jämfört med skogsbrukspla-
nens ursprungliga nivå. Bland annat har planen kompletterats med några mindre 
NO områden. Det finns 2,9 ha nyckelbiotop och 1,1 ha objekt med höga naturvär-
den registrerat på fastigheten. Fastigheten har totalt 24,9 ha NO och NS, samt 0,7 
ha N-areal i PF-bestånd.  

Totalt bedöms tidsåtgången för fältkontroll och efterarbete för ett fastighetsavtal 
av den här storleken uppgå till ca två dagars arbete. Fältkontrollen för pilotfastig-
heten redovisas i bilaga 1. 

Tidsåtgången för att uppdatera planen tog 5 dagar i fält (en van planläggare gör 
detta snabbare, vana med fältdator underlättar också). Fältkontroll på denna fas-
tighet bör man klara på 1 dag i fält. Nu blev det gjort på samma gång som uppda-
teringen av planen. Rättning och bearbetning av fältdata, samt utskrift av ny 
skogsbruksplan, 1 dag.   
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För arbete med skogens sociala värden på pilotfastigheten anlitades Sverker 
Rosell, Skogsstyrelsen, en halv dag i fält. De sociala värdena är inarbetade i den 
nya planen i form av ny målklassning och föreslagna åtgärder. 

Ersättningsberäkning 

Ersättningsprinciperna är desamma som för vanliga naturvårdsavtal. Men vid be-
räkning av ersättning för ett fastighetsavtal är det endast NO- och NS-bestånden 
som kan vara aktuella för ersättning.  

När projektet försökte ta fram ersättningsberäkning för pilotfastigheten uppstod 
funderingar kring hur ersättning för ungskogar ska hanteras. Skogsstyrelsens 
handläggningsstöd för beräkning av naturvårdsavtal är inte fullt anpassad för 
samtliga skogsbestånd. Vi hade under projektet heller ingen möjlighet att anlita en 
värderare för pilotfastigheten. 

Projektet konstaterar att beräkning av ersättning för fastighetsavtal i vissa situa-
tioner bör hanteras löpande i samband med enskilda ärenden under försöksperio-
den. 

Rådgivning 

Fastighetsägare som tecknar ett fastighetsavtal erbjuds ett rådgivningstillfälle i fält 
i samband med upprättandet av avtal. Vid behov kan ytterligare rådgivning erbju-
das, dock som högst en dag per år. Ett rådgivningskvitto (Skogsstyrelsen) eller 
minnesanteckning (länsstyrelsen) upprättas efter att man har besökt samtliga be-
stånd som markägaren har för avsikt att åtgärda under det kommande året. Om det 
finns tid kan man gärna ta till något extra bestånd, när man ändå är på plats på 
fastigheten. Blir åtgärderna inte utförda under året, så prioriteras de högst kom-
mande år. Om åtgärderna ska utföras av andra än markägaren, är det lämpligt att 
utföraren deltar under rådgivningsdagen. 

Rådgivningskvittot/minnesanteckningen ska bestå av en enkel och kortfattad 
sammanfattning av de råd som förmedlats och eventuella överenskommelser som 
träffats kring den aktuella åtgärden. Rådgivning om miljöhänsyn ska motsvara 
Skogsstyrelsens rådgivningsnivå. Målklass ska beskrivas för varje bestånd. Råd-
givningskvittot/minnesanteckningen är framförallt ett stöd för markägaren, men är 
också viktigt som dokumentation av vilka rekommendationer som ges, så att dessa 
kan följas upp. Rådgivningskvitto för pilotfastigheten redovisas i bilaga 2.  

Rådgivningskvittot/minnesanteckningar är dock inte förpliktigande för fastighets-
ägaren. Krävs det åtgärder för naturvärdena, utöver de som fastighetsägaren pla-
nerat, kan ett skötselavtal eller motsvarande skrivas. 

Avtal 

Till pilotfastigheten har ett fingerat avtal skrivits. Se bilaga 3. 
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Riktlinjer  
Ett fastighetsavtal är i grunden ett naturvårdsavtal. Riktlinjerna tar endast upp de 
punkter där fastighetsavtalet avviker från naturvårdsavtalet. 

Här nedan anges hur olika frågor har utvecklats från modell för fastighetsavtal, 
som ingick i redovisningen av regeringsuppdraget att ta fram gemensamma rikt-
linjer för naturvårdsavtal5 (text citerad ur modell för fastighetsavtal redovisas i 
kursiv stil) En annan utgångspunkt för riktlinjerna har varit erfarenheter från ar-
betet med pilotfastigheten. 

Krav på fastigheten 

Ur modellen: 

”Fastighetsavtalet är framförallt framtaget för fastigheter med en stor andel höga 
naturvärden. Om fastigheten ligger inom en så kallad värdetrakt eller ingår i om-
råden med anhopningar av värdekärnor är det positivt. Fastighetsavtalet är också 
riktat till markägare som bedriver ett skogsbruk med höga ambitioner för natur-
vård och som ser sektorsansvaret som en naturlig del i brukandet av skogen. 

Grunden för ett fastighetsavtal är en målklassad skogsbruksplan som fastighets-
ägaren har bekostat. Hänsynen i bestånd med produktionsmål generell naturhän-
syn (PG) ska anges till lägst rådgivningsnivå.” 

För att kunna teckna ett fastighetsavtal föreslår projektet att det på fastigheten ska 
finnas minst 15 % total N-areal (d.v.s. NO, NS samt N-areal inom PF/K-bestånd) 
av den produktiva skogsmarken på fastigheten samt att där ska finnas minst en 
skogsbiologisk värdekärna.  

Projektet har efter överväganden funnit att en nivå på 15 % visar på tillräckligt 
höga ambitioner hos markägaren och projektet anser att avtalet blir intressant för 
staten att teckna. Med ett för högt ”tröskelvärde” finns en risk att man missar 
markägare som inte uppfyller kraven, men som i grunden kan vara positiva till, 
och villiga att ingå fastighetsavtal och därmed viktiga ”ambassadörer” för avtalet. 
Det är dock viktigt att andelen N-areal ligger klart över certifieringsnivån. Enligt 
FSC och PEFC-certifiering ska minst 5 % produktiv skogsmark avsättas för na-
turvårdsändamål som NO- eller NS-bestånd.  

Utöver angiven N-andel ska ambitionsnivån för miljöhänsyn i produktionsbestån-
den minst motsvara Skogsstyrelsens rådgivningsnivå, d.v.s. över de hänsynskrav 
som finns i Skogsvårdslagen. Hänsynsnivån kommuniceras lämpligen till mark-
ägaren vid den initiala fältkontrollen samt vid rådgivningstillfällena. 

Utgångspunkten för ett fastighetsavtal ska vara naturvärden. Övriga miljövärden, 
som exempelvis höga sociala värden eller kulturmiljövärden är faktorer som kan 
bidra till prioriteringen av en fastighet. 

                                                 
5 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Länsstyrelsen i Skåne län 2010. Modell för fastighetsavtal. 
Bilaga till Redovisning av regeringsuppdrag. Former för och tillämpning av Naturvårdsavtal.  
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Avtalstid 

Eftersom ett fastighetsavtal i inledningsskedet bedöms kräva en del administra-
tion, bland annat ett par dagar i fält, anser projektgruppen att statens resurser där-
med ska prioriteras för avtal som gäller för ett flertal år. Vi har därför angett en 
minimitid om 10 år för fastighetsavtal.  

Ersättning 

Arbetet med att ta fram en ersättningsmodell för fastighetsavtal pågick parallellt 
med att ta fram en ersättningsmodell för naturvårdsavtal under arbetet med ge-
mensamma riktlinjer för naturvårdsavtal. För fastighetsavtal föreslogs i modellen 
en enkel ersättningsberäkning som baserades på parametrarna total N-arealandel, 
avtalsområdets totala areal och antal år.  

Projektet har utvärderat denna modell och kan konstatera att eftersom hänsyn inte 
tas till varken virkesförråd eller trädslag, blir skillnaden mellan olika skogstyper 
alltför stor. Projektet har därför undersökt om ersättningsberäkningen för natur-
vårdsavtal kan appliceras på fastighetsavtal. Skillnaden är att det bedömda rot-
nettot ska beräknas endast på virkesförrådet inom NO- och NS-bestånden.  

Eftersom ersättning ges för samtliga NO- och NS-bestånd, oavsett om de är 
skogsbiologiska värdekärnor eller inte, kan det i de flesta fall anses täcka in även 
PF-beståndets N-areal. Dessutom har fastighetsägaren normalt ett ekonomiskt 
utfall från PF-bestånd. 

Projektgruppen har också diskuterat om det ska göras avdrag för certifieringens 
krav på avsättningar på minst 5 %. Vi anser dock att detta är svårt i praktiken. Vi 
föreslår därför att all NO/NS-areal, som inte har något skydd eller ersättning sen 
tidigare, inom avtalsområdet tas med i ersättningsberäkningen. 

Miljömålsareal 

Ur modellen: 

”Ett fastighetsavtal ska räknas in i delmål 1 på samma premisser som ett vanligt 
naturvårdsavtal, det vill säga om syftet är långsiktigt. Den areal som räknas in är 
värdekärnor på skogsmark som ligger i N-bestånden på fastigheten. Den brukade 
arealen ingår inte i miljömålsarealen.” 

Projektet menar att det är hela arealen NO/NS som ska räknas in i statistiken för 
formellt skydd, eftersom det är konsekvent med hur övriga naturvårdsavtal hante-
ras i statistiken. Att endast räkna arealen värdekärna skulle också medföra en mer 
komplicerad hantering, både i form av kontroll i fält och rent administrativt.  

Avgränsning 

Projektet har i detta skede fokuserat på fastighetsavtalets användning på skogs-
mark. Fastighetsavtalet kan i senare skede eventuellt även tecknas för annat ägo-
slag. Detta bör utredas i kommande kontrollstation. 
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Rådgivning för fastighetsägaren 

Utöver ersättning för NO- och NS-bestånden erbjuds fastighetsägaren rådgivning i 
fält i samband med tecknandet av avtal. Vid behov kan ytterligare rådgivning er-
bjudas, dock som högst en dag per år. 

Ur modellen: 

”Markägaren får rådgivning upp till en dag/år om hur rekreations- och frilufts-
värden samt natur- och kulturvärden tillvaratas/utvecklas. Rådgivning om pro-
duktion ingår också som en underordnad del.”  

Projektgruppen föreslår att denna rådgivning formaliseras genom att myndigheten 
skriver ett rådgivningskvitto (Skogsstyrelsen) eller minnesanteckningar (länssty-
relsen) både för att tydliggöra rådgivningen för fastighetsägaren och för att doku-
mentera våra rekommendationer. I samband med rådgivning kan det även bli ak-
tuellt att teckna skötselavtal eller annat stöd för skötselåtgärder om åtgärden krävs 
för att nå målen i avtalet. 

Rådgivning om miljöhänsyn i PG- och PF/K-bestånd kan innebära behov av sam-
ordning mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. 

I den ursprungliga modellen föreslås att produktionsrådgivning ska ingå. Rådgiv-
ning om produktion ligger utanför länsstyrelsens kompetensområde och kan alltså 
inte ingå i fastighetsavtal. Detta hindrar dock inte Skogsstyrelsen att erbjuda 
denna rådgivning i anslutning till rådgivningen om naturvärden. 

Exempel på avtal 

Projektgruppen har utgått från de exempel på naturvårdsavtal som togs fram till 
Gemensamma riktlinjer för naturvårdsavtal version 2.0 och anpassat dem för fas-
tighetsavtal. 
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Resultat 
Riktlinjer för fastighetsavtal finns som bilaga 4. Exempel på fastighetsavtal för 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket/länsstyrelsen finns i samma bilaga. 
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Övriga avvägningar och slutsatser 
Fastighetsavtalets användningsområde  

Fastighetsavtalet kan användas på fastigheter med en eller flera värdekärnor och 
där fastighetsägaren har höga naturvårdsambitioner, men där naturvärdena inte är 
tillräckligt höga eller koncentrerade idag, för att befintliga skyddsinstrument ska 
kunna användas. Här ser vi att fastighetsavtalet kan bli ett utmärkt kompletterande 
skyddsinstrument.   

Ett fastighetsavtal tar ett helhetsgrepp på en fastighets hela skogsinnehav, vilket 
skapar nya möjligheter för att bevara och skapa biologisk mångfald, men även för 
att ta hänsyn till sociala värden och kulturmiljövärden. Inte minst i tätortnära sko-
gar kan det finnas behov av att kombinera naturvård och åtgärder för rekreation 
och friluftsliv i större utsträckning än vad som görs idag.  

Omfattning av användning av fastighetsavtal 

Fastighetsavtalet är ett komplement till redan befintliga skyddsinstrument och ska 
därmed bidra till ökad måluppfyllelse för Levande skogar. Vi bedömer att omfatt-
ningen kommer att vara relativt liten till en början, mycket baserat på de tveksam-
heter som framfördes i vissa yttranden i samband med remissen för Riktlinjer av 
naturvårdsavtal inkl modell för fastighetsavtal.  

Mycket är oklart, till exempel hur fastighetsavtal ska prioriteras i förhållande till 
övrigt områdesskydd, och därför föreslår projektgruppen att en lämplig nivå för 
det första året är maximalt ett 10-tal fastighetsavtal i landet. På så vis skaffar vi 
oss en erfarenhetsbank inför kontrollstationen utan att i allt för hög grad konkurre-
ra om medel med övriga skyddsinstrument.  

Skogsstyrelsen är den skogliga myndigheten och det är naturligt att en fastighets-
ägare vänder sig dit när det gäller skogsmark. Det är därför troligt att merparten 
av fastighetsavtalen kommer att tecknas med Skogsstyrelsen så länge fastighets-
avtal endast kan tecknas på skogsmark.  

Fastighetsavtalets begränsningar/avgränsningar  

Inledningsvis kan fastighetsavtal bara tecknas för skogsmark.  

Av praktiska och administrativa skäl bedömer vi också att kortast tänkbara tid för 
tecknande av ett fastighetsavtal är 10 år. 

Avgränsning mot certifiering 

Enligt FSC och PEFC-certifiering ska minst 5 % produktiv skogsmark avsättas för 
naturvårdsändamål. Genom att ange nivån för tecknande av fastighetsavtal på en 
total N-andel på 15 % menar projektet att det är en tydlig skillnad mot certifie-
ringen.  
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Enligt certifierare som vi har varit i kontakt med är ett fastighetsavtal inget hinder 
för certifiering enligt FSC eller PEFC om fastighetsavtal kan ses som en form av 
naturvårdsavtal. I dag får naturvårdsavtal finnas med och medräknas i avsättning-
en för både FSC och PEFC . 

Beräkning av ersättning 

Projektgruppen föreslår att beräkning av fastighetsavtalsersättning i mindre van-
liga situationer bör hanteras löpande i samband med enskilda ärenden. 

Ekonomiska konsekvenser  

En bedömd tidsåtgång per fastighetsavtal är ca två till fem persondagar i initial-
skedet samt 1-2 persondagar per år under hela avtalstiden (rådgivning och upp-
följning).  

Den relativt stora arbetsinsats som krävs i samband med att ett avtal tecknas är 
delvis reglerad i riktlinjerna genom att avtalet måste tecknas på minst 10 år. Årlig 
rådgivning och uppföljning kräver framtida resurser, men å andra sidan ska ett 
fastighetsavtal, till skillnad från ett vanligt naturvårdsavtal, inte märkas ut i fält.  

På grund av att den administrativa kostnaden är så stor, kan det innebära att myn-
digheterna prioriterar vanliga naturvårdsavtal framför fastighetsavtal. Man ska 
dock komma ihåg den påtagliga nytta ett fastighetsavtal i kan bidra till i form av 
högre miljöambitioner totalt sett. 

Prioritering i förhållande till övriga skyddsformer 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bör ta fram vägledningar om hur fastighets-
avtal ska prioriteras i förhållande till övrigt områdesskyddsarbete på respektive 
myndighet. 

Försöksverksamhet och utvärdering 

Projektet föreslår att de preliminära riktlinjerna ska testas fram till och med år 
2012. Utvärdering genom en kontrollstation bör genomföras under hösten år 2012 
och det är ett ansvar för respektive myndighet att denna gemensamma utvärdering 
genomförs. Därefter revideras riktlinjer och kan fastställas så att de kan börja 
gälla 1 januari 2013. Senast år 2012 avses en kontrollstation för riktlinjer för na-
turvårdsavtal genomföras. Projektgruppen föreslår att fastighetsavtalet inkluderas 
i kontrollstation för naturvårdsavtal. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Exempel på FÄLTKONTROLL 

 

 

 Datum 
2011-01-23 

Diarienr 

 
 

 
 

 Södra Dalarnas distrikt 
Yngve Perjons 
Millavägen 20, 793 35 Leksand 
yngve.perjons@skogsstyrelsen.se 
Tfn 0247-792086 

 

 

Helge Skog 
Skogsvägen 3 
888 88 Skogsbo 
   

Fältkontroll av samtliga NO-, NS- och PF-bestånd på fastigheten Skogen 1:1 
Fältkontrollen är en åtgärd för att kvalitetssäkra att de bestånd som är målklassade till 
NO, NS och PF i skogsbruksplanen håller tillräcklig kvalitet för att ersättning ska kunna 
betalas ut. Nedanstående uppräknade bestånd fyller väl kraven för NO, NS och PF enligt 
riktlinjerna i ”Grön skogsbruksplanläggning”. Målklassning anges inom parantes vid 
beståndsbeskrivningen. 

Bestånd 100 (NS): Är ett röjningsbestånd, där träden är ca 4-6 meter höga och består 
mestadels av björk. Det finns också ett inslag av gran, samt enstaka aspar, rönnar och 
sälgar. Aspar, rönnar och sälgar gynnas i en framtida svag röjning. Här är syftet att skapa 
naturvärden i framtiden. 

Bestånd 103 (NO): En sumpskog med klibbal som är klassat som objekt med höga na-
turvärden. På sikt kan det bli lämpligt att ta bort gran i beståndet. 

Bestånd 113 (NO): Ett surdrog. Lämnas för fri utveckling. Här är syftet att skapa död 
ved för framtiden. 

Bestånd 117 och 119 (NO): Är en brant sluttning med en del död ved. Lämnas för fri 
utveckling. Områdena är klassade som objekt med höga naturvärden.  

Bestånd 120 (NO): En slutavverkningsskog med ett ganska stort inslag av död ved. Mer-
parten är vindfällen. Området lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 121(NO): En sumpskog som omger myren. Bevara senvuxna träd och skapa död 
ved på sikt. Området lämnas för fri utveckling 

Bestånd 122 (NO): Är en ravin där skogsbruk är svårt att bedriva. Naturvärden får ut-
vecklas på sikt, i form av död ved. Hög och stabil luftfuktighet bevaras, detta gynnar 
många lavar.  

Bestånd 127 (NS): Är klassat som NS på grund av att det ligger i direkt anslutning till 
Skogsbergets fäbodar. Avdelningen har därmed ett högt socialt värde. Inom beståndet 
finns gott om björk och spridda barrträd. Skapa variation i beståndet, främst runt stora 
block på södra delen. Gynna lövträd i en svag framtida lätt röjning. 
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Bestånd 132 (NO): Är ett surdrog med senvuxna träd. På sikt kommer det att finnas död 
ved. Inga åtgärder, området lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 141 (NO): Är ett surdrog med senvuxna träd och död ved. Området lämnas för 
fri utveckling. 

Bestånd 155 (NO): Är en nyckelbiotop. Det finns en del död ved, samt några grova säl-
gar. Lunglav är noterad från nyckelbiotopsinventeringen. Frihuggning av sälgar om några 
år är nödvändigt. 

Bestånd 168 (NO): Är en nyckelbiotop där det finns död ved i olika nedbrytningsstadier. 
Ullticka är noterad från nyckelbiotopsinventeringen. Lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 169 (PF): Är ett bestånd som är klassat som PF där andelen N (naturvård) är 20 
%. Syftet är att återskapa höga naturvärden. Gynna och friställ aspar. 

Bestånd 177 (PF): Är ett bestånd som är klassat som PF. Andelen N är 20 %. Syftet är 
att återskapa höga naturvärden. Gynna och friställ tallarna. 

Bestånd 182 (NO): Delvis sumpskog. Lämnas för fri utveckling. Död ved kommer att 
skapas på sikt. 

Bestånd 183 (PF): Är ett bestånd där andelen N är satt till 20 %. Syftet är att återskapa 
höga naturvärden. Bevara försumpade partier orörda, i syfte att skapa död ved 

Bestånd 184 (NO): Sumpskog mot myrar och ett surdrog. Träden är senvuxna och det 
finns inslag av död ved. Lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 185, 189 och 193 (NO): Är kantzoner mot myrar som innehåller fläckar med 
sumpskog. Träden är senvuxna och det finns inslag av död ved. Lämnas för fri utveck-
ling. 

Bestånd 187 (NS): Är ett yngre bestånd som har ett ovanligt stort inslag av löv, främst 
björk. En svag röjning där de få sälgar och rönnar gynnas. Syftet är att skapa naturvärden 
i lövskog. 

Bestånd 200 (NO): Är en ravin ner mot Skogsbergsån. Ån är öringförande, en beskugg-
ning av ån är bra för fisken. Området lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 204 (NO): Är en tallmosse. Det finns inslag av äldre tallar. Död ved kommer att 
skapas på sikt. Området lämnas för fri utveckling. 

Med vänlig hälsning 

 

Yngve Perjons 
Skogskonsulent 
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Bilaga 2  

 

Exempel på 
RÅDGIVNINGSKVITTO 

 

 

 
Datum 

2011-01-12 
Diarienr 

2011/XXXX 
 

 
 

 Södra Dalarnas distrikt 
Yngve Perjons 
Millavägen 20, 793 35 Leksand 
yngve.perjons@skogsstyrelsen.se 
Tfn 0247-792086 

 

Helge Skog 
Skogsvägen 3 
888 88 Skogsbo 

Anteckningar förda vid fältbesöket inför fältarbetet 2011 
Här nedan kommer en uppräkning av bestånd som fastighetsägaren har planerat 
att utföra på fastigheten Skogen 1:1, under 2011. Det kan bli så att några av åtgär-
derna inte hinner med att göras under 2011, dessa åtgärder utförs som prioritet 1 
under 2012. Fastigheten har ett fastighetsavtal som tecknades under december 
2010. I det ingår det att gå igenom alla planerade åtgärder under året som kommer 
och Skogsstyrelsen erbjuder upp till en dags rådgivning på de aktuella avdelning-
arna. Nivån på hänsynen i PG-bestånden läggs på rådgivningsnivån, i enlighet 
med vad som är överenskommet i ingånget fastighetsavtal. 

Bestånden 104 och 112: Är målklassade som PG och är sedan något år tillbaka 
underröjda inför den planerade avverkningen 2011. Fröträd kommer att lämnas på 
hela ytan. Längst i öster finns bestånd 113 och 122 som är klassade som NO. 
Dessa bestånd har bandats av med rödgula snitselband. Inom bestånd 112 har tre 
grupper med ca 10 träd i varje, ställts i direkt anslutning till bestånd 122 som är en 
ravin. Bestånd 113 är ett fuktigt parti och där lämnades en kantzon på 3-7 meter 
med klenare gran. Inom bestånd 104 sparades en hänsynsyta på ca 0,04 ha där det 
finns en koncentration av liggande död ved. All död ved inom avdelningarna 104 
och 112 lämnas kvar i skogen. 

Bestånden 90 och 97: Är avverkade för något år sedan och det är dags att mark-
bereda till hösten. Högläggning är lämplig på båda ytorna och plantering av gran 
är att föredra våren 2012. Område med död ved i västra delen markbereds och 
planteras ej (90). Undvik markberedning i fuktiga partier (97). Båda dessa ytor är 
klassade som PG. 

Bestånd 127: Är klassat som NS på grund av att det ligger i direkt anslutning till 
Skogsbergets fäbodar. Avdelningen har därmed ett högt socialt värde. Inom be-
ståndet finns gott om björk och spridda barrträd. I den södra delen av beståndet 
finns några stora block. Runt dessa är det lämpligt att skapa variation i beståndet. 
Man kan röja rent runt något block och spara alla träd runt något annat. Skapa 
variation i beståndet. De få rönnar och sälgar som finns i beståndet röjs fram så att 
de kan utvecklas till stora träd. Sträva efter att behålla lövdominansen inom av-
delningen. 
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Bestånd 160: Är ett talldominerat bestånd och är klassat som PG. Innan en gall-
ring sker är det lämpligt att göra en underröjning av stammar som inte hinner blir 
gagnvirke. Lönsamheten på gallringen ökar om dessa klena stammar röjs bort. 
Gynna de få lövträd som finns i beståndet, genom att röja fram dessa så att de kan 
utvecklas till stora träd. Längst i öster på avdelningen finns bestånd 168 som är 
klassat som NO. Beståndsstrukturen för de två avdelningarna är så pass olika, där-
för behövs ingen bandning. 

Bestånden 165, 166, 167 och 171: Är likartade bestånd som domineras av tall 
och behöver underröjas innan gallringen, för att ge ett högre netto på gallringen. 
Gynna de få lövträd som finns i beståndet, genom att röja fram dessa så att de kan 
utvecklas till stora träd. En stor myr finns i östra delen på dessa avdelningar och 
avgränsar till större delen dessa bestånd i öster. Bitvis finns en bra kantzon tagen 
från den tidigare avverkningen. På vissa ställen saknas kantzon. Börja redan i 
detta skede att lägga en bra grund för en kantzon på 3–6 meter, bredast där lövin-
slaget är som störst. Lägg inget jobb på denna del utan låt det stå oröjt. Beståndet 
är klassat som PG. 

Bestånd 124: Där var fröträden stämplade för avverkning. De grova björkarna 
lämnas som evighetsträd, även några tallar hamnar i den kategorin träd. Inom av-
delningen finns två stycken kolbottnar, som man har tagit hänsyn till på ett bra 
sätt vid den förra avverkningen. Fäll inte fröträden in i dessa kolbottnar. Kolbott-
narna är bevuxna med ca 3 meter höga smågranar och kan med lätthet urskiljas 
från den omkringliggande marken. Beståndet är klassat som PG. 

Bestånd 187: Är ett talldominerat bestånd och är klassat som PF. Innan en gall-
ring sker är det lämpligt att göra en underröjning av stammar som inte hinner blir 
gagnvirke. Lönsamheten på gallringen ökar om dessa klena stammar röjs bort. 
Gynna de få lövträd som finns i beståndet, genom att röja fram dessa så att de kan 
utvecklas till stora träd. De sumpskogspartier som ingår i beståndet lämnas 
orörda. Andelen N är 60 %. En kantzon på ca 5 meter lämnas orörd mot myren. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Yngve Perjons 
Skogskonsulent 
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Bilaga 3 

Fastighetsavtal på pilotfastighet 

 
 

  

 

 Diarienr 

2010/0000 

Fastighetsavtal på fastigheten Gagnef Skogen 1:1 
Enligt parternas uppfattning är detta fastighetsavtal en form av naturvårdsavtal där endast 
de områden som är klassade som NO eller NS i bilagd skogbruksplan är att betrakta som 
att de i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion.  

Mellan staten genom Skogsstyrelsen och fastighetsägare Helge Skog 101010-1010, nedan 
kallad fastighetsägaren, träffas följande fastighetsavtal. 

Fastigheten  
Avtalet avser fastigheten Gagnef  Skogen 1:1. Fastigheten är ca 127 ha stor, varav ca 5 ha 
utgörs av impediment. Fastigheten framgår av bilagd karta, bilaga 1. 

Längst i öster gränsar fastigheten till Björnbergsån som är öringförande. En del av ravi-
nen vid ån är registrerad som nyckelbiotop. Det finns även registrerade sumpskogar i 
myrkanterna. En mindre tjärn ligger på fastigheten, den avvattnas av en mindre bäck som 
rinner igenom fastigheten och ner i en större sjö. I fastighetens sydvästra hörn ligger 
Täcksbergets fäbodar. Fäboden är mycket väl bevarad och husen används idag till fritids-
hus. Området är välbesökt.  

Syftet med avtalet 
Syftet med fastighetsavtalet är att:  

• Höja fastighetens miljövärden genom att nivån på hänsyn i PG-bestånden som 
lägst ska motsvara Skogsstyrelsens rådgivningsnivå. 

• Tydliggöra var och vilka åtgärder som behöver göras för att förstärka miljövär-
dena. 

• Skapa ett tydligt underlag för att bevara och förstärka fastighetens miljövärden. 

Målbeskrivning 
Genom att åtgärder och hänsyn som beskrivs i skogsbruksplan och fältkontroll (bilaga 1, 
2 och 3) följs har vid avtalstidens slut naturvärdena ökat genom att: 

1. NO-områden har haft fri utveckling har träden blivit äldre och mer död ved ska-
pats. Skiktningen i bestånden har utvecklats. 

2. Naturvärdena i NS-områden har bevarats och utvecklats. Sälgar, rönnar och aspar 
har gynnats vid röjning och plockhuggning, så att de har utvecklats till livskrafti-
ga träd. Självgallring har inletts och död ved skapas kontinuerligt.  

3. De naturvårdsintressanta delarna i PF-/K-områden har bevarats och utvecklats. 
Död ved har skapats i försumpade delar. Gamla tallar har frihuggits för att gynna 
värme älskande insekter. Gamla aspar har frihuggits så att de kan leva i många år 
till. 
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4. Miljöhänsynen i PG-områdena är funktionell och ambitiös och de åtgärder som 
görs på fastigheten gynnar miljökvalitetsmålen. Andelen lövträd har ökat, befint-
liga vattendrag och myrmark har funktionella skyddszoner, kolbottnar är synliga 
och oskadade. Träd och trädsamlingar har sparats vid slutavverkningar. 

Villkor 

Fastighetsägaren och Skogsstyrelsen är överens om följande. 

1. Fastighetsägaren avstår från att  

1.1. göra avverkningar eller på annat sätt genomföra skogsbruksåtgärder i vidare om-
fattning än som följer av målklassning och hänsynsnivåer i den fastställda pla-
nen, bilaga 1-2.  

1.2. ta ut död ved från områden målklassade som NS eller NO. 

1.3. utföra transporter eller annan verksamhet som kan skada mark eller vegetation 
inom NS- och NO-områden. 

2. Skötsel som fastighetsägaren vill göra, för att främja avtalets syfte, får gärna utföras 
efter överenskommelse med Skogsstyrelsen. 

3. Skogsstyrelsen får inom NO- och NS-bestånden 

3.1. Röja bort mindre träd och buskar inom området 

3.2. Skapa högstubbar genom att kapa träd inom området 

3.3. Avverka sådana träd som behövs för att det ovan angivna syftet med avtalet ska 
uppnås 

3.4. Bestämma i vilken utsträckning omkullfallet virke och död ved ska forslas ut ur 
området 

3.5. Efter överenskommelse med markägaren vidta övriga skötselåtgärder som är 
nödvändiga för att syftet med avtalet ska uppnås 

4. Skogsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra skötselåtgärderna i punkt 3.1 
till 3.5 samt i förekommande fall forsla ut virket ur området. Om fastighetsägaren då 
utför åtgärderna sker det på dennes bekostnad. I annat fall svarar Skogsstyrelsen för 
åtgärderna. Virke som avverkas i samband med skötselåtgärderna tillfaller fastighets-
ägaren. Avdrag ska dock göras från likviden för Skogsstyrelsens eventuella utgifter i 
samband med åtgärden. 

5. Detta avtal gäller under femtio (50) år från det att det undertecknats av båda parterna. 

6. Som ersättning för den inskränkning i nyttjandet av fastigheten som avtalet innebär 
betalar Skogsstyrelsen till fastighetsägaren sammanlagt trehundrafemtiofemtusen 
kronor (355 000 kr) i ett för allt. Ersättningen ska utbetalas inom en månad från det 
att avtalet börjat gälla. Ersättningen sätts in på det konto som fastighetsägaren anvi-
sar. Fastighetsägaren är införstådd med att den överenskomna ekonomiska ersätt-
ningen är lägre än den ekonomiska inskränkning som avtalet innebär för fastighets-
ägaren. 
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7. Enligt 7 kap. 3 § jordabalken anses naturvårdsavtal som en nyttjanderätt. Fastighets-
ägaren och Skogsstyrelsen är ense om att detta avtal ska inskrivas så att det kan göras 
gällande även mot en ny ägare av fastigheten. För inskrivningskostnaden svarar 
Skogsstyrelsen. 

8. Fastighetsägaren förbinder sig att vid en eventuell överlåtelse av fastigheten underrät-
ta den nya ägaren om fastighetsavtalets existens och även att informera Skogsstyrel-
sen om överlåtelsen (7 kap. 11 § jordabalken). 

9. Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns upplåtna ej avverka-
de rotposter och att det inom avtalsområdet inte finns några upplåtna oinskrivna rät-
tigheter. 

10. I det fall markägaren bryter mot avtalet kan denne bli skyldig att återbetala ersätt-
ningen till Skogsstyrelsen 

11. Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga göras skriftligen. 

Detta fastighetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav fastighetsägarna 
och Skogsstyrelsen tagit var sitt.  

Underskrift, Skogsstyrelsen 
Ort och datum 

Gagnef 18 november 2010 
Namnteckning Namnförtydligande och titel 
 Förnamn Efternamn, Distriktschef 
 

Underskrift, fastighetsägare 
Fastighetsägare   
Ort och datum 

 
Namnteckning, fastighetsägare (1) Namnförtydligande 
 Förnamn Efternamn 
Fastigheten är min enskilda egendom  Ja  Nej 

 

Bilagor 
1. Karta över avtalsområdet  
2. Beskrivning till målklassning 
3. Fältkontroll 

 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Kommunen 
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Sammanfattning 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne 
län tagit fram gemensamma preliminära riktlinjer för fastighetsavtal. Dessa rikt-
linjer avses användas under en försöksperiod fram till och med 31 december 2012.  

Ett fastighetsavtal är en form av naturvårdsavtal och dessa riktlinjer tydliggör på 
vilka sätt ett fastighetsavtal skiljer sig åt från ett vanligt naturvårdsavtal.  

Syftet med fastighetsavtal är bland annat: 

• att motivera en fastighetsägare med särskilt höga miljöambitioner att beva-
ra eller tillskapa ytterligare miljövärden på hela sin fastighet samtidigt som 
skogsproduktion bedrivs på fastigheten,  

• att ge en helhetssyn på en fastighets skogsproduktion och miljöhänsyn, 

• att det ska vara en kompletterande skyddsform som ska leda till ökad mål-
uppfyllelse för miljökvalitetsmålet Levande skogar, sektorsmål och där-
med ett hållbart skogsbruk. 

För att det ska vara möjligt att teckna ett fastighetsavtal ska följande villkor vara 
uppfyllda: 

• Det ska finnas en aktuell, målklassad skogsbruksplan, inte äldre än 10 år. 
Den målklassade skogsbruksplanen och skogskartan är en bilaga till avta-
let.  

• Fastigheten ska innehålla minst 15 % total N-areal (NO/NS-areal samt den 
sammanlagda N-arealen i PF/K-bestånd). 

• Fastigheten ska innehålla minst en skoglig värdekärna. 

• Hänsynen i PG-bestånden förutsätts nå upp till (minst) Skogsstyrelsens 
rådgivningsnivå d.v.s. att alla höga miljövärden ska bevaras, men även 
skapande och utvecklande av miljövärden kan ingå.  

• Ambitionen är att skyddet ska vara långsiktigt. 
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Inledning och bakgrund 
Under hösten 2007 genomförde Skogstyrelsen en förstudie6 om kompletterande 
skyddsformer och avtal. Behoven och skälet till denna förstudie framgår av en 
redovisning av arbetet med sektorsmål7. Där anges det att de ekonomiska resurser-
na för beslutade mål inte räcker, samt att avtal och befintliga skyddsinstrument 
kan utvecklas. I förstudien föreslås fortsatt utvecklingsarbete inom olika områden, 
däribland ett fastighetsavtal.  

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fick 2007 ett regeringsuppdrag att föreslå 
kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur. Metoderna skulle bland 
annat bedömas utifrån hur de bidrog till att öka uppfyllelsen av miljökvalitetsmå-
len. Dessutom skulle metoderna förbättra samarbetsklimatet mellan myndigheten 
och markägaren, samt göra markägaren mer aktiv i arbetet. 

Regeringsuppdraget redovisades 2008 i rapporten Kompletterande metoder vid 
skydd av värdefull natur8. I denna rapport föreslås bland annat att Naturvårdsver-
ket och Skogsstyrelsen, i samråd med berörda myndigheter, organisationer och 
aktörer, tillsammans skulle utveckla ett fastighetsavtal. 

Regeringen lade 2009 fram propositionen Hållbart skydd av naturområden9. Na-
turvårdsverket och Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län fick 
2009 ett regeringsuppdrag om former för och tillämpning av naturvårdsavtal. I 
uppdraget ingick även att ta fram en modell för fastighetsavtal. I redovisningen av 
uppdraget angavs att myndigheterna avsåg att vidareutveckla modellen och avtals-
formen samt ta fram riktlinjer för fastighetsavtal. Dessa preliminära riktlinjer är 
redovisningen av det utvecklingsarbete som myndigheterna har genomfört. Pre-
liminära riktlinjer för fastighetsavtal avses användas under en försöksperiod fram 
till och med 31 december 2012. Under hösten år 2012 utförs en utvärdering och 
permanenta riktlinjer kan fastställas och börja gälla 1 januari 2013. 

                                                 
6 Skogsstyrelsen 2008. Kompletterande skyddsformer och avtal – en förstudie. 
7 Skogsstyrelsens protokoll 31/2007. Orsaksanalys och åtgärdsförslag för nationella skogliga 
sektorsmål. 
8 Naturvårdsverket Rapport 5838 
9 Proposition 2008/09:214, 
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Syfte 
Syftet med fastighetsavtal är att motivera en fastighetsägare med särskilt höga 
miljöambitioner att bevara eller tillskapa ytterligare miljövärden på hela sin fas-
tighet samtidigt som skogsproduktion bedrivs på fastigheten. Dessa miljöambitio-
ner ska vara högre än hänsynskrav i lag, det generella sektorsansvaret och eventu-
ella certifieringar. 

Fastighetsavtalet ska ge en helhetssyn på en fastighets skogsproduktion och mil-
jöhänsyn, samt tjäna som incitament till fastighetsägare för att bevara och öka 
skogliga värdekärnors storlek och/eller kvalitet. 

Fastighetsavtalet ska också vara en kompletterande skyddsform som ska leda till 
ökad måluppfyllelse för miljökvalitetsmålet Levande skogar, sektorsmål och där-
med ett hållbart skogsbruk. Det ska också illustrera den svenska modellen på fas-
tighetsnivå, det vill säga både avsättningar av bestånd med höga miljövärden, och 
skogsproduktion med god miljöhänsyn. 



RAPPORT NR 4/2011 
 

 

25 

Vad är ett fastighetsavtal? 
Ett fastighetsavtal är en form av naturvårdsavtal som gäller för en hel fastighet.  

Ett fastighetsavtal behöver inte enbart röra skogsmark utan naturvärden i naturty-
per såsom våtmarker, sjöar och vattendrag kan även ingå i avtalet. I ett inledande 
skede ska dock endast fastighetsavtal tecknas för skogsmark. 

Skyddsformen kan även bidra till en förbättrad uppfyllelse av ytterligare miljö-
kvalitetsmål utöver Levande skogar (till exempel Ett rikt växt- och djurliv), eller 
som ett verktyg för åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter, eller för att 
tillgodose friluftslivets behov. Ambitionen med skyddet ska vara långsiktig. 

All skogsmark på fastigheten ingår i avtalet, både den skog där syftet är att bevara 
och öka naturvärdena och den skog som även fortsättningsvis ska brukas som 
produktiv skogsmark med miljöhänsynen enligt intentionerna i skogs- och miljö-
politiken, det vill säga motsvarande Skogsstyrelsens rådgivningsnivå. Rekrea-
tionsvärden och kulturmiljövärden kan ingå i ett fastighetsavtal.  

Fastighetsavtalet reglerar det fastighetsägaren förbinder sig att avstå ifrån eller ska 
tåla. Detta innebär att fastighetsägaren har möjlighet att teckna skötselavtal och få 
ersättning för utförandet av åtgärder i syfte att nå målen i fastighetsavtalet.  

Tillämpliga bestämmelser 
Fastighetsavtalet är en form av naturvårdsavtal (se riktlinjer för tillämpning av 
naturvårdsavtal10). Grunderna för den skriftliga överenskommelsen (fastighets-
avtalet) finns i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-
hetsrättens område (avtalslagen) samt i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken: 

 
7 kap. 3 § andra stycket jordabalken (1970:994, ändrad 1998:861) 
   Vad fastighetsägaren enligt en skriftlig överenskommelse med staten eller en kommun an-
gående naturvården inom ett visst område (naturvårdsavtal) förbundit sig att tillåta eller tåla 
skall vid tillämpningen av denna balk och andra författningar i sin helhet anses som en nyttjan-
derätt. 

 

Skogsvårdslagen 

Fastighetsavtal som tecknas gällande skogsmark avser normalt produktiv skogs-
mark. Oftast innebär dock det överenskomna syftet med avtalet samt avtalets in-
skränkningar i ägarens nyttjande av marken att den i väsentlig utsträckning an-
vänds för annat ändamål än virkesproduktion. Av 3 § skogsvårdslagen (1979:429) 
framgår att bestämmelserna om återväxtskyldighet (5 §), föryngringsåtgärder (6 §) 
samt avverkningsformer (10 §) inte ska tillämpas på sådan mark. Av Skogsstyrel-
sens föreskrifter (SKSFS 1993:2) till 29 § skogsvårdslagen, som gäller skyddsåt-
gärder mot skadeinsekter, framgår att de inte gäller inom område som omfattas av 

                                                 
10 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Länsstyrelsen i Skåne län 2010. Naturvårdsavtal – 
Riktlinjer för tillämpning. Version 2.0. 
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ett naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § jordabalken, om ett syfte med avtalet är att 
gynna förekomsten av död ved. I de fall ett avtal inte har detta syfte får Skogssty-
relsen medge undantag från föreskrifterna till 29 § om det finns särskilda skäl. 

För ett fastighetsavtal gäller att i de bestånd där naturvården är det primära målet 
(NO- och NS-bestånd) nyttjas marken i väsentlig utsträckning för annat ändamål 
än virkesproduktion. För bestånd med produktionsmål (PF/K- och PG-bestånd) 
gäller samtliga paragrafer i Skogsvårdslagen. Vilka bestånd som är vilka framgår 
av avtalstext och bilagda kartor. För beskrivning av målklasser se bilaga 1. 
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Riktlinjer 

Övergripande 
Fastighetsavtalet är en form av naturvårdsavtal och i tillämpliga delar gäller rikt-
linjer för tillämpning av naturvårdsavtal11, som exempelvis när det gäller samråd, 
avtalsparter, registrering m.m. I riktlinjer för fastighetsavtal beskrivs endast de 
områden där hanteringen i någon mån avviker från riktlinjer för naturvårdsavtal.  

Miljökvalitetsmålet Levande skogar 
Ett fastighetsavtal ska räknas in i statistiken för formellt skydd på samma premis-
ser som ett vanligt naturvårdsavtal, det vill säga om syftet är långsiktigt. Den areal 
som räknas in är arealen NO/NS  på skogsmark, d.v.s. den ersatta arealen. Den 
brukade arealen, inklusive hänsynsytor i PG- eller PF/K-bestånd, ingår inte i mil-
jömålsarealen. 

Förutsättningar för fastighetsavtal 
Utgångspunkten vid fastighetsavtal ska vara fastigheter med skogliga värdekärnor 
och eventuella utvecklingsmarker knutna till skog. Avtalsformen riktar sig också 
till fastighetsägare som bedriver och avser att bedriva ett skogsbruk med särskilt 
höga ambitioner för miljöhänsyn. Värden för kulturmiljö och friluftsliv/rekreation 
kan utgöra viktiga prioriteringsgrunder vid urval av fastigheter, men är inte skäl i 
sig för ett fastighetsavtal.  

Följande villkor ska uppfyllas för tecknandet av ett fastighetsavtal: 

• Det ska finnas en aktuell, målklassad skogsbruksplan, inte äldre än 10 år. 
Den målklassade skogsbruksplanen och skogskartan är en bilaga till avta-
let.  

• Fastigheten ska innehålla minst 15 % total N-areal (NO/NS-areal samt den 
sammanlagda N-arealen i PF/K-bestånd). 

• Fastigheten ska innehålla minst en skoglig värdekärna. 

• Hänsynen i PG-bestånden förutsätts nå upp till (minst) Skogsstyrelsens 
rådgivningsnivå d.v.s. att alla höga miljövärden ska bevaras, men även 
skapande och utvecklande av miljövärden kan ingå.  

• Ambitionen är att skyddet ska vara långsiktigt. 

I ett inledande skede görs en kvalitetssäkring av NO-, NS- och PF/K-bestånden i 
form av en fältkontroll (se exempel på fältkontroll i bilaga 2). Arealen värdekärna 
kontrolleras vid fältkontroll inför avtalstecknandet. Om en fastighetsägare önskar 

                                                 
11 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Länsstyrelsen i Skåne län 2010. Naturvårdsavtal – 
Riktlinjer för tillämpning. Version 2.0. 
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att byta målklass från exempelvis PG till NS, och detta är motiverat, noteras detta 
i avtalet. 

En bedömning av fastighetsavtalets lämplighet som bevarandeform för ett värde-
fullt naturområde måste alltid göras från fall till fall och med utgångspunkt från de 
aktuella förutsättningarna.  

Fastighetsavtalet kan kombineras med de andra formerna för områdesskydd så-
som naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat, samt även med sköt-
selavtal och olika stöd för skötselåtgärder. Då annan skyddsform finns på fastig-
heten (sen tidigare eller upprättad i samband med fastighetsavtalet), räknas den 
skyddade arealen ej in i andelen N-areal som utgör grunden för ett fastighetsavtal. 
Den redan skyddade arealen är heller inte ersättningsgrundande. 

Prioritering 
Nationell strategi för formellt skydd av skog12 är ett instrument för prioritering 
och tillämpas så långt möjligt även när det gäller fastighetsavtal. 

Principerna för prioritering är i korthet: 

1. Gruppering utifrån sammanvägd skogsbiologiskt bevarandevärde (högt na-
turvärde på beståndsnivå, hög grad av långsiktig funktionalitet och priori-
terad skogstyp). 

2. Rangordning inom respektive grupp utifrån andra bevarandevärden (andra 
miljökvalitetsmål, rekreationsvärden, kulturmiljövärden m.m.) 

3. Praktiska prioriteringar vägs in (ex. fastigheter med hög andel 
nyckelbiotoper). 

Av resursskäl bör myndigheternas arbete med fastighetsavtal prioriteras mot fas-
tigheter som ägs av fysiska personer. 

Avtalstidens längd 
För avtalstidens längd gäller samma principer som för naturvårdsavtal, med un-
dantaget att kortaste tid som ett fastighetsavtal kan tecknas för är 10 år. De admi-
nistrativa kostnaderna för ett fastighetsavtal är väsentligt högre än för ett ordinarie 
naturvårdsavtal, varvid kortare avtalstider än 10 år bedöms som orimligt. 

Ersättning 
Fastighetsavtalet är en form av naturvårdsavtal och principerna för ersättning är 
desamma. Ersättningen för fastighetsavtal beräknas dock endast på NO/NS-be-
stånden. Man kan inte få ersättning för områden som redan har ett formellt skydd. 

Utöver detta erbjuds rådgivning i fält (upp till en dag per år) om vilka åtgärder 
som bör utföras det kommande året. Utgångspunkten är skogsbruksplanen samt 

                                                 
12 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2005. Nationell strategi för formellt skydd av skog. 
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bedömning av vilka åtgärder i NS-bestånd som bör utföras (dvs. fältkontrollen), 
samt vilken miljöhänsyn som ska tas. 

Utformning av avtal 
Ett naturvårdsavtal och därmed ett fastighetsavtal ska bara innehålla villkor om 
vad fastighetsägaren ska avstå ifrån eller tåla.  

Innehållet i ett fastighetsavtal är i princip detsamma som för ett ordinärt natur-
vårdsavtal med vissa skillnader: 

- fastighetens målklassade skogsbruksplan biläggs avtalet, 

- målbeskrivningen/bevarandemål i fastighetsavtalet knyts till 
skogsbruksplanen, eventuella förändringar av målklassning tydliggörs i 
avtalet, 

- endast områden målklassade som NS eller NO räknas som att de i väsent-
lig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion, 

- skogsstyrelsens/länsstyrelsens möjligheter att gå in och göra åtgärder 
begränsas till NS/NO-områden, 

- fastighetsavtalen kan behöva kompletteras med sambos medgivande om 
parets gemensamma bostad finns på fastigheten och är förvärvad för 
gemensam användning). 

- ett fastighetsavtal ska ej märkas ut i fält. 

Exempel på fastighetsavtal finns i bilaga 3 (Skogsstyrelsen) och 4 (Naturvårds-
verket och länsstyrelsen).  

Registrering, inskrivning, utmärkning 
För inmätning, registrering och inskrivning gäller samma riktlinjer som för natur-
vårdsavtal. Dock ska ett fastighetsavtal inte märkas ut i terrängen. 

Uppföljning 
Då fastighetsägaren normalt erbjuds en årlig rådgivning kan detta besök också bli 
ett tillfälle för uppföljning av avtalet. Uppföljning och utvärdering ska dokumen-
teras skriftligt och eventuella brister åtgärdas.  

Uppföljning av avtalet ska dock ske minst vart fjärde år, liksom för vanliga natur-
vårdsavtal. 

Arbetsgång 
1. En fastighetsägare hör av sig och önskar ett fastighetsavtal. Alternativt att 

Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen finner det lämpligt med ett fastighets-
avtal och därför kontaktar fastighetsägaren. 



RAPPORT NR 4/2011 
 

 

30 

2. Bedömning om fastigheten uppfyller givna förutsättningar. Det vill säga 
att det finns aktuell målklassad skogsbruksplan, minst en värdekärna och 
en samlad N-areal som överstiger 15 %. Förankra med fastighetsägaren att 
ambitionen med avtalet ska vara långsiktig. 

3. I ett inledande skede görs en kvalitetssäkring av NO-, NS- och PF/K-
bestånden i form av en fältkontroll. Detta dokumenteras i en sammanställ-
ning av N-bestånden samt i normalfallet även PF/K-bestånden. Om PF/K-
bestånden bedöms vara för många eller utgöra en allt för stor areal för 
fältbesök, görs stickprov av dessa (dock ska alla vara besökta inför första 
uppföljningstillfället). Samtliga NO/NS-bestånd ska alltid fältkontrolleras 
och dokumenteras (exempel i bilaga 5). Arealen värdekärna kontrolleras 
vid fältkontroll inför avtalstecknandet. Dessutom görs en uppskattning om 
skogsbruksplanens angivna virkesvolymer i NS- och NO-bestånden är 
rimliga. Om en fastighetsägare önskar att byta målklass från exempelvis 
PG till NS, och detta är motiverat, noteras detta i avtalet. 

4. Handläggning av ärende enligt riktlinjer för naturvårdsavtal och respektive 
myndighets styrande dokument. 

5. I samband med tecknande av avtal erbjuds rådgivningstillfälle i fält. Vid 
behov kan ytterligare rådgivning erbjudas, dock högst en dag per år. Råd-
givningen dokumenteras med ett rådgivningskvitto eller minnesanteck-
ningar (exempel i bilaga 4). Utöver miljövårdande åtgärder i NS- och NO-
bestånd hanteras vid denna rådgivning även miljöhänsyn i PG-bestånd och 
ev. ej tidigare fältbesökta PF/K-bestånd (som då dokumenteras i en kom-
pletterande fältkontroll), där åtgärder ska göras under det kommande året. 
Rådgivningen kan innebära behov av samordning mellan Skogsstyrelsen 
och länsstyrelsen. 

6. Uppföljning av avtalet ska ske minst vart fjärde år.  
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Utvärdering 
Dessa preliminära riktlinjer ska testas fram till och med år 2012. Utvärdering ge-
nom en kontrollstation bör genomföras under hösten år 2012 och det är ett ansvar 
för respektive myndighet att denna gemensamma utvärdering genomförs. Därefter 
revideras riktlinjer och kan fastställas så att de kan börja gälla 1 januari 2013.  

Senast år 2012 avses en kontrollstation för riktlinjer för naturvårdsavtal genomfö-
ras. Kontrollstation för fastighetsavtal bör inkluderas i kontrollstation för natur-
vårdsavtal. 
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Bilagor 
     Bilaga 1 

Definition av målklasser i skogsbruksplan13  

 

I grön skogsbruksplan bör målklasserna naturvård skötsel (NS) eller naturvård 
orörd (NO) med tillägg rekreation användas för att beteckna målsättningen och 
inriktningen på skötsel i skogar med höga sociala värden. Skogar med höga soci-
ala värden är skogar som är särskilt viktiga för människors livsmiljö, rekreation, 
folkhälsa, friluftsliv samt dessa värdens betydelse för lokal och regional utveckling. 
Med rekreationsinriktad förvaltning och skötsel menas att förvaltningen har som 
långsiktig målsättning att tillgodose människors behov av skogar för en god livsmiljö, 
rekreation och friluftsliv. Skötseln av dessa skogar syftar till att bevara, utveckla och 
tillgängliggöra rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Synergieffekter mellan 
dessa värden ska eftersträvas. 14 

I vissa skogsbruksplaner förekommer benämningen K (=kombinerade mål) istället 
för PF. 

                                                 
13 Skogsstyrelsen 2007. Instruktion för datainsamling vid Grön skogsbruksplanläggning.  
14 Skogsstyrelsens policy för skogar med höga sociala värden. Protokoll 46/2009 
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     Bilaga 2 

 

Exempel på FÄLTKONTROLL 

 

 

 Datum 
2011-01-23 

Diarienr 

 
 

 
 

 Södra Dalarnas distrikt 
Yngve Perjons 
Millavägen 20, 793 35 Leksand 
yngve.perjons@skogsstyrelsen.se 
Tfn 0247-792086 

 

 

Helge Skog 
Skogsvägen 3 
888 88 Skogsbo 
   

Fältkontroll av samtliga NO-, NS- och PF-bestånd på fastigheten Skogen 1:1 
Fältkontrollen är en åtgärd för att kvalitetssäkra att de bestånd som är målklassade till 
NO, NS och PF i skogsbruksplanen håller tillräcklig kvalitet för att ersättning ska kunna 
betalas ut. Nedanstående uppräknade bestånd fyller väl kraven för NO, NS och PF enligt 
riktlinjerna i ”Grön skogsbruksplanläggning”. Målklassning anges inom parantes vid 
beståndsbeskrivningen. 

Bestånd 100 (NS): Är ett röjningsbestånd, där träden är ca 4-6 meter höga och består 
mestadels av björk. Det finns också ett inslag av gran, samt enstaka aspar, rönnar och 
sälgar. Aspar, rönnar och sälgar gynnas i en framtida svag röjning. Här är syftet att skapa 
naturvärden i framtiden. 

Bestånd 103 (NO): En sumpskog med klibbal som är klassat som objekt med höga na-
turvärden. På sikt kan det bli lämpligt att ta bort gran i beståndet. 

Bestånd 113 (NO): Ett surdrog. Lämnas för fri utveckling. Här är syftet att skapa död 
ved för framtiden. 

Bestånd 117 och 119 (NO): Är en brant sluttning med en del död ved. Lämnas för fri 
utveckling. Områdena är klassade som objekt med höga naturvärden.  

Bestånd 120 (NO): En slutavverkningsskog med ett ganska stort inslag av död ved. Mer-
parten är vindfällen. Området lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 121(NO): En sumpskog som omger myren. Bevara senvuxna träd och skapa död 
ved på sikt. Området lämnas för fri utveckling 

Bestånd 122 (NO): Är en ravin där skogsbruk är svårt att bedriva. Naturvärden får ut-
vecklas på sikt, i form av död ved. Hög och stabil luftfuktighet bevaras, detta gynnar 
många lavar.  

Bestånd 127 (NS): Är klassat som NS på grund av att det ligger i direkt anslutning till 
Skogsbergets fäbodar. Avdelningen har därmed ett högt socialt värde. Inom beståndet 
finns gott om björk och spridda barrträd. Skapa variation i beståndet, främst runt stora 
block på södra delen. Gynna lövträd i en svag framtida lätt röjning. 

Bestånd 132 (NO): Är ett surdrog med senvuxna träd. På sikt kommer det att finnas död 
ved. Inga åtgärder, området lämnas för fri utveckling. 
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Bestånd 141 (NO): Är ett surdrog med senvuxna träd och död ved. Området lämnas för 
fri utveckling. 

Bestånd 155 (NO): Är en nyckelbiotop. Det finns en del död ved, samt några grova säl-
gar. Lunglav är noterad från nyckelbiotopsinventeringen. Frihuggning av sälgar om några 
år är nödvändigt. 

Bestånd 168 (NO): Är en nyckelbiotop där det finns död ved i olika nedbrytningsstadier. 
Ullticka är noterad från nyckelbiotopsinventeringen. Lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 169 (PF): Är ett bestånd som är klassat som PF där andelen N (naturvård) är 20 
%. Syftet är att återskapa höga naturvärden. Gynna och friställ aspar. 

Bestånd 177 (PF): Är ett bestånd som är klassat som PF. Andelen N är 20 %. Syftet är 
att återskapa höga naturvärden. Gynna och friställ tallarna. 

Bestånd 182 (NO): Delvis sumpskog. Lämnas för fri utveckling. Död ved kommer att 
skapas på sikt. 

Bestånd 183 (PF): Är ett bestånd där andelen N är satt till 20 %. Syftet är att återskapa 
höga naturvärden. Bevara försumpade partier orörda, i syfte att skapa död ved 

Bestånd 184 (NO): Sumpskog mot myrar och ett surdrog. Träden är senvuxna och det 
finns inslag av död ved. Lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 185, 189 och 193 (NO): Är kantzoner mot myrar som innehåller fläckar med 
sumpskog. Träden är senvuxna och det finns inslag av död ved. Lämnas för fri utveck-
ling. 

Bestånd 187 (NS): Är ett yngre bestånd som har ett ovanligt stort inslag av löv, främst 
björk. En svag röjning där de få sälgar och rönnar gynnas. Syftet är att skapa naturvärden 
i lövskog. 

Bestånd 200 (NO): Är en ravin ner mot Skogsbergsån. Ån är öringförande, en beskugg-
ning av ån är bra för fisken. Området lämnas för fri utveckling. 

Bestånd 204 (NO): Är en tallmosse. Det finns inslag av äldre tallar. Död ved kommer att 
skapas på sikt. Området lämnas för fri utveckling. 

Med vänlig hälsning 

 

Yngve Perjons 
Skogskonsulent 
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     Bilaga 3 

Exempel på Fastighetsavtal 
 
 

 

 

 Diarienr 

2011/0000 

Fastighetsavtal på fastigheten Härryda Skogen 1:1 
Enligt parternas uppfattning är detta fastighetsavtal en form av naturvårdsavtal där 
endast de områden som är klassade som NO eller NS i bilagd skogbruksplan är att 
betrakta som att de i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkes-
produktion.  

Mellan staten genom Skogsstyrelsen och fastighetsägare Förnamn Efternamn 
000000-0000 och Förnamn Efternamn 000000-0000, nedan kallad fastighetsäga-
ren/na, träffas följande fastighetsavtal. 

Fastigheten  

Avtalet avser fastigheten Härryda Skogen 1:1. Fastigheten är ca X ha stor. Fastig-
heten framgår av bilagd karta, bilaga 1. 

Fastigheten utgörs av …beskrivning av fastighetens naturtyper och miljövärden 
(4-5 meningar).  

Syftet med avtalet 

Syftet med fastighetsavtalet är att:  

• Höja fastighetens miljövärden genom att nivån på hänsyn i PG-bestånden 
som lägst ska motsvara Skogsstyrelsens rådgivningsnivå. 

• Tydliggöra var och vilka åtgärder som behöver göras för att förstärka 
miljövärdena. 

• Skapa ett tydligt underlag för att bevara och förstärka fastighetens 
miljövärden. 

Målbeskrivning 

Genom att åtgärder och hänsyn som beskrivs i skogsbruksplan och fältkontroll 
(bilaga 1, 2 och 3) följs har vid avtalstidens slut naturvärdena ökat genom att 
.....fortsätt med en kort beskrivning av de olika målklassernas önskvärda tillstånd 
utifrån t.ex. skogens ålder, slutenhet, luckighet, fältskikt, buskskikt eller trädskikt. 
Dessa mål bör helst vara mätbara. 

I avtalsdokumentet, ges en beskrivning av områdets naturvärden och naturvårds-
mål, eventuellt framtida skötsel samt en beskrivning av hur avtalet bidrar till mål-
uppfyllelsen för miljökvalitetsmål(-en). Detta kompletteras med dokumenationen 
från fältkontroll.  

Målbeskrivning: 
Ange mätbara 
kvalitetsmål och 
mättidpunkter. 

All text som är 
markerad ska 
anpassas till 
det aktuella 
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Här anges också om målklassningen i bilagd skogsbruksplan har förändrats, dvs. 
om exemeplvis avdelning 135 har klassats om från PF till NS. 

Villkor 

Fastighetsägaren och Skogsstyrelsen är överens om följande. 

12. Fastighetsägaren avstår från att  

12.1. göra avverkningar eller på annat sätt genomföra skogsbruksåtgärder 
i vidare omfattning än som följer av målklassning och hänsynsnivåer i 
den fastställda planen, bilaga 1-2,  

12.2. ta ut död ved från områden målklassade som NS eller NO, 

12.3. utföra transporter eller annan verksamhet som kan skada mark eller 
vegetation inom NS- och NO-områden. 

13. Skötsel som fastighetsägaren vill göra, för att främja avtalets syfte, får gärna 
utföras efter överenskommelse med Skogsstyrelsen. 

14. Skogsstyrelsen får inom NO- och NS-bestånden 

14.1. röja bort mindre träd och buskar inom området, 

14.2. skapa högstubbar genom att kapa träd inom området, 

14.3. avverka sådana träd som behövs för att det ovan angivna syftet med 
avtalet ska uppnås, 

14.4. bestämma i vilken utsträckning omkullfallet virke och död ved ska 
forslas ut ur området, 

14.5. efter överenskommelse med markägaren vidta övriga skötselåtgärder 
som är nödvändiga för att syftet med avtalet ska uppnås. 

15. Skogsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra skötselåtgärderna i 
punkt 3.1 till 3.5 samt i förekommande fall forsla ut virket ur området. Om 
fastighetsägaren då utför åtgärderna sker det på dennes bekostnad. I annat fall 
svarar Skogsstyrelsen för åtgärderna. Virke som avverkas i samband med 
skötselåtgärderna tillfaller fastighetsägaren. Avdrag ska dock göras från likvi-
den för Skogsstyrelsens eventuella utgifter i samband med åtgärden. 

16. Detta avtal gäller under femtio (50) år från det att det undertecknats av båda 
parterna. 

17. Som ersättning för den inskränkning i nyttjandet av fastigheten som avtalet 
innebär betalar Skogsstyrelsen till fastighetsägaren sammanlagt ”beloppet i 
bokstäver” (”beloppet i siffror” ) kronor i ett för allt. Ersättningen ska utbeta-
las inom en månad från det att avtalet börjat gälla. (Ersättningen, vilken delats 
upp i X delar utbetalas årligen vid X tillfällen med början senast en månad 
från det att avtalet börjat gälla.) Ersättningen sätts in på det konto som fastig-

Ange aktuell 
avtalstid 

Ersättningen, 
vilken delats 
upp i 2, 3, 4 
eller 5 delar. 
 Ange vilket i 
det aktuella 
fallet. 
 
Ersättningen 
utbetalas 
årligen vid 2, 3, 
4 eller 5 
tillfällen
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hetsägaren anvisar. Fastighetsägaren är införstådd med att den överenskomna 
ekonomiska ersättningen är lägre än den ekonomiska inskränkning som avtalet 
innebär för fastighetsägaren. 

18. Enligt 7 kap. 3 § jordabalken anses naturvårdsavtal som en nyttjanderätt. 
Fastighetsägaren och Skogsstyrelsen är ense om att detta avtal ska inskrivas så 
att det kan göras gällande även mot en ny ägare av fastigheten. För inskriv-
ningskostnaden svarar Skogsstyrelsen. 

19. Fastighetsägaren förbinder sig att vid en eventuell överlåtelse av fastigheten 
underrätta den nya ägaren om fastighetsavtalets existens och även att informe-
ra Skogsstyrelsen om överlåtelsen (7 kap. 11 § jordabalken). 

20. Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns upplåtna ej 
avverkade rotposter och att det inom avtalsområdet inte finns några upplåtna 
oinskrivna rättigheter. 

21. I det fall markägaren bryter mot avtalet kan denne bli skyldig att återbetala 
ersättningen till Skogsstyrelsen 

22. Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen för att vara giltiga. 

Detta fastighetsavtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav fastig-
hetsägarna och Skogsstyrelsen tagit var sitt. Vid handläggningen av avtalet har 
förutom undertecknade även deltagit Förnamn Efternamn, titel. 

Underskrift, Skogsstyrelsen 
Ort och datum 

Borås 18 november 2010 
Namnteckning Namnförtydligande och titel 
 Förnamn Efternamn, Distriktschef 
 

Underskrift, fastighetsägare 

Fastighetsägare (1)  
Ort och datum 

 
Namnteckning, fastighetsägare (1) Namnförtydligande 
 Förnamn Efternamn 
Fastigheten är min enskilda egendom  Ja  Nej 

 
Medgivande av äkta make eller sambo  (undertecknas av äkta make om fastigheten inte är enskild egendom, 
undertecknas av sambo om parets gemensamma bostad finns på fastigheten och fastigheten är förvärvad för 
gemensam användning) 
Jag lämnar härmed samtycke enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (1987:230) /23 § sambolagen (2003:376) till 
detta fastighetsavtal. 
Ort och datum  

  

Underskrift av fastighetsägarens make/sambo Namnförtydligande 

  
 

Antal exemplar är 
SKS + antalet 
delägare. 
Deltagare avgörs i 
det enskilda fallet 

En rotpost eller 
oinskrivna 
rättigheter 
behöver inte 
alltid vara ett 
problem. Frågan 
måste dock 
kontrolleras och 
bedömas från 
fall till fall. 
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Fastighetsägare (2)  
Ort och datum 

 
Namnteckning, fastighetsägare (2) Namnförtydligande 
 Förnamn Efternamn 
Fastigheten är min enskilda egendom  Ja  Nej 

 
Medgivande av äkta make eller sambo  (undertecknas av äkta make om fastigheten inte är enskild egendom, 
undertecknas av sambo om parets gemensamma bostad finns på fastigheten och fastigheten är förvärvad för 
gemensam användning) 
Jag lämnar härmed samtycke enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (1987:230)/ /23 § sambolagen (2003:376) till 
detta fastighetsavtal. 
Ort och datum  

  

Underskrift av fastighetsägarens make/sambo Namnförtydligande 

  
 

Bilagor 
4. Karta över avtalsområdet  
5. Beskrivning till målklassning 
6. Fältkontroll 

 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Kommunen 
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     Bilaga 4 

Exempel på fastighetsavtal, Länsstyrelsen 

 
Fastighetsavtal 

 
Ett fastighetsavtal är en form av naturvårdsavtal som gäller för en hel fastig-
het. 

 
Text i kursiv stil nedan är att betrakta som information/mall och ska inte finnas 
med eller redigeras i det slutgiltiga avtalet. 
 
 

PARTER NAMN EFTERNAMN (personnummer/organisationsnummer) 
Adress * 
Postadress * 
Tel: * 
Ägare av fastigheten *(Kommun Trakt Block:Enhet) i * län, nedan 
kallad Fastighetsägaren.  

 STATEN genom LÄNSSTYRELSEN I * LÄN (org.nr) 
Adress * 
Tel: * 

 
 

BAKGRUND Beskriv  områdets naturvärden. I bilaga om omfattande text. 

 
BESKRIVNING AV 
AVTALSOMRÅDET Fastigheten * som markerats på bifogad karta, bilaga 1. Avtalsom-

rådet omfattar ca * ha och utgörs av * ha skogsmark och * ha 
skogsimpediment. 

 
Uppgift om avtalsområdets naturtyper i enlighet med KNAS (kontinuerlig  
naturtypsindelning) registreras automatiskt i VIC Natur i DOS.  

SYFTE Syftet med fastighetsavtalet är att: 

• Höja fastighetens naturvärden genom att nivån på hänsyn i PG-
bestånden som lägst ska motsvara Skogsstyrelsens rådgivnings-
nivå. 

• Tydliggöra var och vilka åtgärder som behöver göras för att för-
stärka naturvärdena (se Fältkontroll, bilaga 3) 

Här beskrivs kortfattat syftet med avtalet. 

BEVARANDEMÅL Genom att åtgärder och hänsyn i enlighet med skogsbruksplan 
(bilaga 1 och 2) har vid avtalstidens slut naturvärdena ökat genom 
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att…. 

Ange även här om målklassningen enligt bilagd skogsbruksplan 
förändrats inför avtalstecknandet. 

Här anges om möjligt mätbara mål, kvalitetsmål och mättidpunker. 

MILJÖMÅL Avtalet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmål för Levande skogar 

UPPLÅTELSE/ 
MEDGIVANDE Fastighetsägaren förbinder sig att inom avtalsområdet avstå från 

följande åtgärder……………………………… 

De rättigheter fastighetsägaren avstår ifrån, helt eller delvis, un-
der avtalsperioden. T.ex. avverkning, plantering, gödsling, kemisk 
bekämpning, rensning av diken, etc.  

Fastighetsägaren medger att Länsstyrelsen eller annan som myndig-
heten uppdrar åt får genomföra följande åtgärder inom avtalsområ-
det:…………………………………………………… 

Det fastighetsägaren ska tåla att staten genom länsstyrelsen eller 
annan utförare genomför under avtalsperioden. T.ex: genomfö-
rande av ett skötselavtal för hävdberoende miljöer. 

AVTALSTID * år räknat från den dag avtalet undertecknats av båda parter. 

Avtal tecknas normalt på 10,15,20,30,40 eller 50 år. 

Enligt jordabalken gäller att om inte annat avtalats upphör avtalet att 
gälla vid avtalstidens utgång utan föregående uppsägning. 

Avtal är inte bindande längre än femtio år från den dag då avtalet 
undertecknats av båda parter. Om avtalstiden är kortare än 50 år 
kan parterna avtala om förlängning 

 
ERSÄTTNING 8000 kronor för hela avtalstiden betalas senast en månad efter det 

att avtalet undertecknats av båda parter och godkänts av Natur-
vårdsverket  
 
* 000 kronor för avtalstiden inklusive engångsbeloppet 8000 kronor 
betalas senast en månad efter det att avtalet undertecknats av båda 
parter och godkänts av Naturvårdsverket  

8000 kronor för hela avtalstiden betalas senast en månad efter det 
att avtalet undertecknats av båda parter och godkänts av Natur-
vårdsverket . * 000 kronor utbetalas med en femtedel vardera föl-
jande 5 år. 

BETALNING AV 
ERSÄTTNING Betalning av ersättning skall ske enligt ovan. Ersättningen skall in-

sättas på nedanstående bankkonto: 

Bank * 
Kontonummer (inkl clearingnummer) * 
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Kontoinnehavare * 
FÖRBINDELSE Fastighetsägaren förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av fas-

tigheten göra förbehåll om detta fastighetsavtal och även lämna 
uppgift om ny ägare till Länsstyrelsen. 

Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns 
upplåtna ej avverkade rotposter samt att det inte finns några servitut 
eller andra nyttjanderätter som belastar avtalsområdet./förutom föl-
jande:/. 

Upplåten, ej avverkad rotpost kan finnas inom PG-bestånden utan att det 
bör påverka fastighetsavtalet. Avtalstexten bör justeras från fall till fall. 

AVTALSBROTT Om part bryter mot avtalet får avtalet sägas upp av den andra parten 
om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom. Part som bry-
ter mot avtalet är skyldig att ersätta den skada som avtalsbrottet 
medför.  

ÄNDRINGAR Ändring i eller tillägg till detta avtal skall ske skriftligen. 

INSKRIVNING Detta avtal får inskrivas på Länsstyrelsens bekostnad. 

Tvingande regel i 7 kap. 10 § jordabalken som innebär att nyttjanderätt 
som upplåtits skriftligen får inskrivas. Ev. förbehåll om förbud mot in-
skrivning av nyttjanderätt är utan verkan. 
 
Inskriven nyttjanderätt gäller enligt 7 kap.11 § jordabalken mot ny ägare.
Ej inskriven nyttjanderätt gäller mot ny ägare om förbehåll gjorts vid 
överlåtelsen. 

GODKÄNNANDE Detta avtal gäller under förutsättning av Naturvårdsverkets godkän-
nande. 

Alla avtal med ersättning ska godkännas av Naturvårdsverket. 
 

ANTAL AVTALSEXEMPLAR Detta fastighetsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, 
varav parterna tagit var sitt. 

 
 
 

*(ort)        /       200* *(ort)            /         200* 
För Länsstyrelsen i * län  
 
…………………………………….. 
 

Fastighetsägare 
 
…………………………………….  
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     Bilaga 5 

 

Exempel på 
RÅDGIVNINGSKVITTO 

 

 

 
Datum 

2011-01-12 
Diarienr 

2011/XXXX 
 

 
 

 Södra Dalarnas distrikt 
Yngve Perjons 
Millavägen 20, 793 35 Leksand 
yngve.perjons@skogsstyrelsen.se 
Tfn 0247-792086 

 

Helge Skog 
Skogsvägen 3 
888 88 Skogsbo 

Anteckningar förda vid fältbesöket inför fältarbetet 2011 
Här nedan kommer en uppräkning av bestånd som fastighetsägaren har planerat 
att utföra på fastigheten Skogen 1:1, under 2011. Det kan bli så att några av åtgär-
derna inte hinner med att göras under 2011, dessa åtgärder utförs som prioritet 1 
under 2012. Fastigheten har ett fastighetsavtal som tecknades under december 
2010. I det ingår det att gå igenom alla planerade åtgärder under året som kommer 
och Skogsstyrelsen erbjuder upp till en dags rådgivning på de aktuella avdelning-
arna. Nivån på hänsynen i PG-bestånden läggs på rådgivningsnivån, i enlighet 
med vad som är överenskommet i ingånget fastighetsavtal. 

Bestånden 104 och 112: Är målklassade som PG och är sedan något år tillbaka 
underröjda inför den planerade avverkningen 2011. Fröträd kommer att lämnas på 
hela ytan. Längst i öster finns bestånd 113 och 122 som är klassade som NO. 
Dessa bestånd har bandats av med rödgula snitselband. Inom bestånd 112 har tre 
grupper med ca 10 träd i varje, ställts i direkt anslutning till bestånd 122 som är en 
ravin. Bestånd 113 är ett fuktigt parti och där lämnades en kantzon på 3-7 meter 
med klenare gran. Inom bestånd 104 sparades en hänsynsyta på ca 0,04 ha där det 
finns en koncentration av liggande död ved. All död ved inom avdelningarna 104 
och 112 lämnas kvar i skogen. 

Bestånden 90 och 97: Är avverkade för något år sedan och det är dags att mark-
bereda till hösten. Högläggning är lämplig på båda ytorna och plantering av gran 
är att föredra våren 2012. Område med död ved i västra delen markbereds och 
planteras ej (90). Undvik markberedning i fuktiga partier (97). Båda dessa ytor är 
klassade som PG. 

Bestånd 127: Är klassat som NS på grund av att det ligger i direkt anslutning till 
Skogsbergets fäbodar. Avdelningen har därmed ett högt socialt värde. Inom be-
ståndet finns gott om björk och spridda barrträd. I den södra delen av beståndet 
finns några stora block. Runt dessa är det lämpligt att skapa variation i beståndet. 
Man kan röja rent runt något block och spara alla träd runt något annat. Skapa 
variation i beståndet. De få rönnar och sälgar som finns i beståndet röjs fram så att 
de kan utvecklas till stora träd. Sträva efter att behålla lövdominansen inom av-
delningen. 
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Bestånd 160: Är ett talldominerat bestånd och är klassat som PG. Innan en gall-
ring sker är det lämpligt att göra en underröjning av stammar som inte hinner blir 
gagnvirke. Lönsamheten på gallringen ökar om dessa klena stammar röjs bort. 
Gynna de få lövträd som finns i beståndet, genom att röja fram dessa så att de kan 
utvecklas till stora träd. Längst i öster på avdelningen finns bestånd 168 som är 
klassat som NO. Beståndsstrukturen för de två avdelningarna är så pass olika, där-
för behövs ingen bandning. 

Bestånden 165, 166, 167 och 171: Är likartade bestånd som domineras av tall 
och behöver underröjas innan gallringen, för att ge ett högre netto på gallringen. 
Gynna de få lövträd som finns i beståndet, genom att röja fram dessa så att de kan 
utvecklas till stora träd. En stor myr finns i östra delen på dessa avdelningar och 
avgränsar till större delen dessa bestånd i öster. Bitvis finns en bra kantzon tagen 
från den tidigare avverkningen. På vissa ställen saknas kantzon. Börja redan i 
detta skede att lägga en bra grund för en kantzon på 3–6 meter, bredast där lövin-
slaget är som störst. Lägg inget jobb på denna del utan låt det stå oröjt. Beståndet 
är klassat som PG. 

Bestånd 124: Där var fröträden stämplade för avverkning. De grova björkarna 
lämnas som evighetsträd, även några tallar hamnar i den kategorin träd. Inom av-
delningen finns två stycken kolbottnar, som man har tagit hänsyn till på ett bra 
sätt vid den förra avverkningen. Fäll inte fröträden in i dessa kolbottnar. Kolbott-
narna är bevuxna med ca 3 meter höga smågranar och kan med lätthet urskiljas 
från den omkringliggande marken. Beståndet är klassat som PG. 

Bestånd 187: Är ett talldominerat bestånd och är klassat som PF. Innan en gall-
ring sker är det lämpligt att göra en underröjning av stammar som inte hinner blir 
gagnvirke. Lönsamheten på gallringen ökar om dessa klena stammar röjs bort. 
Gynna de få lövträd som finns i beståndet, genom att röja fram dessa så att de kan 
utvecklas till stora träd. De sumpskogspartier som ingår i beståndet lämnas 
orörda. Andelen N är 60 %. En kantzon på ca 5 meter lämnas orörd mot myren. 
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I Skogsstyrelsens Meddelande-serie publiceras redogörelser, utredningar m.m. av officiell karaktär. Innehållet 
överensstämmer med myndighetens policy. 
I Skogsstyrelsens Rapport-serie publiceras redogörelser och utredningar m.m. för vars innehåll författaren/författarna själva 
ansvarar. 
Skogsstyrelsen publicerar dessutom fortlöpande: Foldrar, broschyrer, böcker m.m. inom skilda skogliga ämnesområden. 
Skogsstyrelsen är också utgivare av tidningen SkogsEko. 



Fastighetsavtalet är en form av naturvårdsavtal som
man kan tillämpa på en hel fastighet. 
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i
Skåne län har i projektform arbetat fram preliminä-
ra riktlinjer för arbete med fastighetsavtal. De preli-
minära riktlinjerna ska gälla fram till och med
2012. Denna rapport är projektets slutrapport.




