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Upprop. Information till dig som äger fjällnära skog 
  
Ägarna av skog och skogmark som är belägen ovan gränsen för fjällnära skog är idag satta under ett 
stort hot om att i framtiden inte kunna bruka sin skog. Fr.o.m. 2015 har Skogsstyrelsen ändrat sina 
handläggningsrutiner för fjällnära skog och för en betydande del av dessa skogar kommer det att 
nekas avverkningstillstånd. Vidare hävdar den statliga myndighet som företräder Skogsstyrelsen 
juridiskt, Kammarkollegiet, att man inte borde behöva ersätta skogsägarna för sådana intrång!  
Detta är tvärtemot all rimlig praxis i en rättsstat. Om samhället vill inskränka rätten för enskilda att 
nyttja sin egendom till förmån för värden för det allmänna ska man naturligtvis betala för sig. 
För att hävda sin rätt till ersättning måste markägaren stämma staten. I nuläget pågår 
domstolsprocesser där statens företrädare arbetar intensivt för att hitta möjligheter i lagstiftningen 
som ska befria dem från ersättningsskyldighet.  
Den som äger en fastighet med fjällnära skog kommer att drabbas på flera sätt. Dels direkt genom att 
inte kunna få avkastning från försäljning av skog från den egna fastigheten, dels indirekt genom att 
priserna på fjällnära fastigheter kommer att sjunka kraftigt. Dessutom är många fjällnära fastigheter 
delägare i större samfälligheter som t.ex. allmänningsskogar och bysamfälligheter. Avkastningen från 
dessa kommer också att påverkas negativt. 
Som helhet kommer hela den berörda glesbygden att åderlåtas. Skogsbruket har betydelse för den 
lokala ekonomin i allmänhet och betalas ingen kompensation för intrång får det konsekvenser också 
för annat. Ett exempel är att det måste dras ner på underhållet av skogsbilvägar. Ett fungerande 
skogsbilvägnät är av central betydelse för utvecklingen av naturturism som jakt och fiske. Dessutom 
är vägar viktiga för räddningstjänsten, ortsbefolkning, rennäring, samt turister och andra när det 
gäller tillgång till bär- och svampplockning och annat friluftsliv. Skogen har också betydelse som bank 
för småföretagare i glesbygd som behöver göra investeringar. I dessa områden är traditionella 
banker idag ytterst restriktiva när det gäller utlåning. 
 
Vårt krav är alltså att fjällnära skogsägare ska behandlas lika som andra när samhället gör intrång. 
Nekas man avverkningstillstånd p.g.a. att staten anser att ett område innehåller naturvärden som är 
viktiga för det allmänna att bevara så ska det naturligtvis utgå ersättning för det.   
 
Gör er röst hörd och protestera mot detta statliga försök till övergrepp på äganderätten! 
 
Skriv under detta dokument och skicka tillbaka det i bifogat svarskuvert. Vi kommer att skicka 
uppropet till myndigheter med förhoppning om att kunna få till stånd en ändring. 
Uppropet finns också tillgängligt på allmänningarnas hemsidor: www.allmskog-ac.nu eller 
www.vilhelmina-allmanning.se 
 
Allmänningsstyrelserna i: 
 
Sorsele Övre Allmänningsskog 
Tärna-Stensele Allmänningsskog 
Vilhelmina Övre Allmänningsskog 
Dorotea Övre Allmänningsskog 
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