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Sammanfattning av åtalet mot generaldirektör Herman Sundqvist
Mats Hagner, 070-642 22 44, mats.hagner@allt2.se, Blåbärsvägen 19, 903 39 Umeå
2018-02-28
**Skogsägaren Kenneth Andersson har grundlagsskyddad rätt att bedriva det skogsbruk som han anser
är det rätta.
**Andersson har redan tvingats betala för juridisk hjälp vid överklagan till tre förvaltnings-domstolar.
**Andersson har tvingats betala vite på 94 000 kr.
**Generaldirektör Herman Sundqvist har bevisligen mottagit brev som innehåller upplysning om att
* en stor del av det aktuella hygget är uppenbart godkänt.
* återväxttaxeringen inte är utförd i enlighet med myndighetens instruktion.
**Distriktschefens krav på markberedning över hela området är ett lagbrott, eftersom markägaren
redan har lyckats åstadkomma växtlig skog genom att utnyttja beståndsföryngring och komplettera
denna genom markberedning och plantering i luckor. Herman Sundqvist är ansvarig för vad hans
underlydande genomför i juridiskt avseende. Sundqvist är av detta skäl skyldig till det krav på
markberedning som innebär ett lagbrott. Sundqvist har bevisligen mottagit information om det
ovanstående, men inte agerat.
**Herman Sundqvist är dessutom skyldig till ett lagbrott, därför att han nyligen har godkänt en ny
taxeringsinstruktion där det under punkt 4.8 står ”Huvudplanta får ha en höjdskillnad på högst 1 meter
inom provytan”. Detta står i direkt strid med skogsstyrelsens rekommendation av volymblädning, som
markägaren har för avsikt att bedriva på området. Denna typ av blädning leder till att skog består av
en lokal blandning av träd med olika storlek. Sundqvist har begått ett brott, därför att han godkänt en
taxeringsinstruktion, som underkänner en ungskog med träd av olika storlek, trots att han bevisligen
tidigare mottagit information om denna felaktighet.
Utförlig beskrivning av det ovanstående kan hämtas på följande länk:
https://www.fsy.se/naturbruk/startsida.asp
Detta leder Dig till ”Föreningen Naturbruk”. Där trycker Du på ”Rapporter”, och där finner Du ”Generaldirektören
åtalas” som en pdf-fil.
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Kenneth Andersson har en grundlagsskyddad rätt att bruka sin
fastighet på det sätt han själv anser vara rätt.
Kenneth Andersson, kenneth.dbt@telia.com, 070-605 16 35, 070-529 31 59, 0940-800 16

”Vidare ska ingen tvingas tåla att det allmänna inskränker användningen av mark. Med detta avses olika typer av
rådighetsinskränkningar i form av t.ex. åtgärder enligt skogsvårdslagstiftningen.”

Regeringsformen 2 Kap

2018.02.22

Egendomsskydd och allemansrätt
15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna
eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose
angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara
tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning
inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i
förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som
anges i lag.
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller
säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning.
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag
(2010:1408).
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HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr T 5628-12 meddelad i Stockholm den 23 april 2014
Bestämmelserna i 2 kap. 18 § regeringsformen 7.
Enligt 2 kap. 18 § regeringsformen i den lydelse bestämmelsen hade efter den 1 januari 1995 (SFS 1994:1468)
och före den 1 januari 2011 (SFS 2010:1408) gäller följande. 8.
Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen är varje medborgares egendom tryggad genom att ingen kan
tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant
förfogade. Vidare ska ingen tvingas tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom
när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Med detta avses olika typer av
rådighetsinskränkningar i form av t.ex. byggnadsförbud, användningsförbud, åtgärder enligt
skogsvårdslagstiftningen, strandskyddsförordnanden, beslut om naturreservat och andra beslut om skydd av
områden enligt miljöbalken. Inte bara den som innehar mark eller byggnad med äganderätt ska komma i
åtnjutande av grundlagsskyddet, utan skyddet omfattar även den som innehar sådan egendom med någon form
av nyttjanderätt.

