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Anmälan om misstanke om brott 

Brott mot Miljöbalken utfört september 
2021 av Mellanskog 
Naturskyddsföreningen i Dalarna 

Datum: 2021-09-24 

Kontakt: Mattias Ahlstedt, ordförande, 073 039 5461, mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se, 

Philipp Weiss, kontaktperson Stjärnsunds skogsgrupp, 072 923 9153, weiss.philipp@gmail.com. 
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Bakgrund 
Den 12 juli 2021 avverkningsanmälde (beteckning A 36208-2021) Mellanskog 0,7 hektar skog inför 

anläggandet av en skogsbilväg på fastigheten Hanåker 16:8 i Hedemora kommun (se Figur 1). 

Naturskyddsföreningen i Dalarna lämnade genom Stjärnsunds skogsgrupp in ett klagomål till både 

Skogsstyrelsen och Mellanskog. Skogsgruppen befarade att den planerade vägsträckningen skulle 

leda till en avvattning av den 180-200 år gamla, känsliga och artrika naturskogen på båda sidorna om 

den planerade skogsbilvägen (Figur 5). 
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Figur 1: Den planerade vägsträckningen (röd linje) enligt Skogsstyrelsens karttjänst. 

Mellanskog ignorerade våra klagomål (se mejlkonversationen i Bilaga III) och byggde vägen, troligtvis 

med byggstart den 6 september. Skogsgruppens utsända besökte brottsplatsen den 17, 19 och 21 

september 2021 för att samla bevismaterial och dokumentera följderna av vägbygget. Vägens 

sydvästra ände (punkt A) ligger på 187 m höjd. Vägens startpunkt (punkt B) ligger på 184 m höjd. På 

bägge sidorna av vägen anlades djupa diken som då avvattnar den känsliga naturskogen med 

sumpskogskaraktär från två håll, med ett fall på sammanlagt dryga 3 m över vägsträckan på 600 m. 

Vid alla tre fältbesök rann det vatten i dikena (Figur 3) och fläckvis fanns det större 

vattenansamlingar (Figur 4). Vattnet var kraftigt brunfärgat, vilket riskera leda till en brunifiering, 

alltså en försämring av vattenkvaliteten, hos intilliggande ytvatten. 

Lagrum 
Enligt 13 § 11 kap Miljöbalken får markavvattning inte utföras utan tillstånd. Det poängteras att 

tillstånd krävs för andra åtgärder som utförs för att avvattna mark i de fall åtgärden kan förväntas få 

en bestående negativ effekt på växt- och djurlivet. Det är tydligt att Mellanskog har behövt avvattna 

naturskogen för att kunna få hållbarhet på sin väg. 

Oss veterligen har Mellanskog inte sökt tillstånd för denna markavvattning. Det är dessutom tydligt 

att dikningen har bestående negativ effekt på växt- och djurlivet. Skogsgruppen har noterat ett 60-tal 

artfynd i skogen runt den nya skogsbilvägen (se Figur 2). Flera av dem är helt beroende på en stabil 

och opåverkad hydrologi, som nu har blivit kraftigt störd. Exempel på sådana växter är bollvitmossa 

(Figur 6) och den enligt Artskyddsförordningen fridlysta arten fläcknycklar, Dactylorhiza maculata.  
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Dikningen kommer gradvis att förändra livsmiljön i områdets närhet genom att hydrologin i marken 

påverkas. Denna förändring innebär samtidigt en försämring av livsmiljön för bland annat de 

skyddade arter knärot (VU), fläcknycklar och spillkråka (NT). En gradvis försämring av livsmiljön är, 

enligt Naturvårdsverkets ”Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i 

enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer” (2007), en förbjuden åtgärd. 

 

Figur 2: Fynd av rödlistade och fridlysta arter samt signalarter i den nu avvattnade skogen. Hela artlistan finns tillgänglig 
här: https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=7144&identifier=9151D98B 

Av 2 kap Miljöbalken framgår dessutom att verksamhetsutövaren (Mellanskog): 

a) själv ”skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenhet.” (2 §), 

b) ”skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 

övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” (3 §) 

c) ska välja ”en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.” (6 §) 

Inget av detta har Mellanskog beaktat och faktumet att åtgärden genomfördes trots påpekanden 

från Skogsgruppen visar att Mellanskog saknar den kunskap som behövs för att kunna följa 

Miljölbalkens bestämmelser. Vad gäller bestämmelserna i 6 § har Skogsstyrelsen samlat vägledande 

information på sin hemsida som Mellanskog inte har följt. Av denna information framgår det bland 

annat att ”områden med höga naturvärden [ska lämnas] orörda.” och att vägar ska placeras ”på 

https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=7144&identifier=9151D98B


4 

höjdryggar och på mark med god naturlig dränering” (https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-

skog/vagar/). 

Oss veterligen har Mellanskog inte tänkt återställa vägen efter sig, vilket då innebär att åtgärden är 

av varaktig karaktär enligt definitionen i 11 kap 2 § Miljöbalken. Eftersom vägen är byggd utan 

tillstånd från Länsstyrelsen yrkar Naturskyddsföreningen Dalarna på att naturmiljön som förstördes 

i samband med vägbygget återställs för att minska framtida fortsatt skada i enlighet med 2 kap 8 § 

Miljöbalken där det framgår att ”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en 

åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har 

upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det 

föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.” 
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Bilaga I: Fotodokumentation av brottsplatsen 

 

Figur 3: Dikena intill den nybyggda skogsbilvägen innebär en illegal markavvattning av de intilliggande känsliga skogarna 
och mossarna. 

 

Figur 4: Dräneringsvattnet för med sig stora mängder humusämnen. Detta kan ha en negativ påverkan på närliggande 
ytvatten och leder till ökade växthusgasutläpp. 
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Figur 5: Stora delar av skogen har tydlig sumpskogskaraktär och deras känsliga hydrologi har nu påverkats negativt. 

 

Figur 6: Stora bestånd av den känsliga arten bollvitmossa, som är helt beroende av en intakt hydrologi.  
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Bilaga II: Artfynd 
Förteckning över artfynd i naturskogarna som påverkats negativt av vägbygget. Se 

https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=7160&identifier=71EAAA48 

för detaljer. 

Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Antal 

Fläcknycklar Dactylorhiza maculata   3 

Knärot Goodyera repens VU 8 

Kammossa Ptilium crista-castrensis   1 

Kantvitmossa Sphagnum quinquefarium   2 

Bollvitmossa Sphagnum wulfianum   7 

Gammelgranslav Lecanactis abietina   4 

Svartspik Chaenothecopsis pusiola   1 

Svart spiklav Calicium glaucellum   1 

Liten spiklav Calicium parvum   6 

Garnlav Alectoria sarmentosa NT 13 

Nästlav Bryoria furcellata   3 

Grynig blåslav Hypogymnia farinacea   1 

Vedskivlav Hertelidea botryosa NT 1 

Spindlingar Cortinarius   1 

Doftspindling Cortinarius subtortus   3 

Bockspindling Cortinarius traganus   1 

Vedticka Fuscoporia viticola   4 

Ullticka Phellinidium ferrugineofuscum NT 3 

Sotticka Ischnoderma benzoinum   1 

Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum   9 

Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii   2 

Fjällig taggsvamp s.str. Sarcodon imbricatus s.str.   1 

Motaggsvamp Sarcodon squamosus NT 1 

Svart taggsvamp Phellodon niger NT 2 

Bronshjon Callidium coriaceum   3 

Ob. hackspett Picidae   1 

Spillkråka Dryocopus martius NT 2 

Trädpiplärka Anthus trivialis   1 

Mård Martes martes   1 

 

Bilaga III: Mejlväxling med Mellanskog och Intertek 
Se separat fil. 

Bilaga IV: Rapport 210820_Älgmossen 
Se separat fil. Här presenteras Skogsgruppens observationer innan åtgärden blev genomförd. 

Bilaga V: Rapport 210919_Uppföljning_Klagomål_Älgmossen 
Se separat fil. Här presenteras Skogsgruppens observationer efter att åtgärden blev genomförd. 
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