
 

 

Ekoparksavtal för Ekoparken xx  version 2004-12-14 

Ett ekoparksavtal är en form av naturvårdsavtal som sluts för stora 
landskap med höga miljöambitioner. Skogsområdena är minst 1000 hektar 
stora och har minst 50 % naturvårdsareal (biotoper och naturhänsyn). 

 
Mellan Staten genom Skogsvårdsstyrelsen XX, nedan kallad 
Skogsvårdsstyrelsen, och Sveaskog AB/Sveaskog Förvaltnings AB, nedan 
kallat Sveaskog, träffas följande avtal, vars syfte är att bevara och utveckla 
naturvärden inom ett större landskapsavsnitt i enlighet med fastställd 
ekoparksplan enligt bilaga 1. 
 

1) Avtalet avser hela ekoparken, det vill säga det område och de 
avdelningar som markerats på bifogade kartor (bilaga 2), omfattande 
totalt y hektar. 

 
2) Sveaskog förbinder sig att inom ekoparken och under avtalstiden 

aktivt arbeta för de övergripande ekologiska målbilder som framgår 
av ekoparksplanen. 

 
3) Sveaskog avstår från rätten att inom det område som omfattas av 

avtalet göra avverkningar eller på annat sätt genomföra 
skogsvårdsåtgärder i vidare omfattning än som följer av 
målklassning och hänsynsnivåer i den fastställda ekoparksplanen.  

 
4) Sveaskog förbinder sig att följa den hänsynsnivå som i 

ekoparksplanen bestämts för skötseln av samtliga målklassade 
avdelningar under avtalsperioden.  

 
5) Eventuella ändringar i ekoparksplanen får inte innebära att 

hänsynsnivån i enskilda avdelningar sänks och inte heller byte till 
en målklass med lägre hänsynsnivå. 

 
6) Sveaskog förbinder sig att genomföra årliga samråd för detaljskötsel 

av ekoparkens avdelningar.  
 

7) Skogsvårdsstyrelsen förbinder sig att, utöver vad som angetts ovan i 
punkt 6, bistå Sveaskog med råd avseende skötseln av ekoparken.  

 
8) Detta avtal gäller under femtio (50) år från det att det undertecknats 

av båda parterna.  
 

9) Enligt 7 kap. 3 § i jordabalken (1998:861) skall vad som 
överenskommits i ett naturvårdsavtal anses som en nyttjanderätt. I 
detta avtal är parterna överens om att avtalet skall inskrivas hos 
inskrivningsmyndigheten. För denna kostnad skall SVS svara. 

 
10) Ingen ersättning skall utgå för den inskränkning i rätten att nyttja 

ekoparken som detta avtal innebär. 
 

11) Sveaskog förbinder sig att informera om att ekoparksavtal är en 
form av naturvårdsavtal som slutits med skogsvårdsstyrelsen. 



 

 

Informationen kan till exempel ske via hemsidan, ekoparkens 
informationsskyltar eller genom ekoparksbroschyrer. 

 
 
 
N-stad datum  N-stad datum  
 
 
Sveaskog, xx förvaltning  Skogsvårdsstyrelsen 
 
 
 
_____________________  ____________________ 
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