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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Skogsindustrin är en av de viktigaste industrierna i dagens svenska ekonomi och står för

betydande exportinkomster. Det kan röra sig om förädlade varor såsom papper och sågade

varor, men även varor med en låg förädlingsgrad. Grunden för denna export är skogsbruket,

bedrivet av såväl stora börsnoterade företag som betydligt mindre skogsägare.

Men dagens moderna skogsindustri har även långtgående konsekvenser för miljön. Detta har

medfört att lagstiftning har växt fram som skall skydda mot överexploatering och

miljöförstöring. När skog avverkas kommer stora ytor att lämnas utan vegetation, vilket har

ansetts som skadligt för växt- och djurlivet. Den lag som främst reglerar detta är

Skogsvårdslagen (1979:429) där det stadgas att man vid avverkning skall främja en god

återväxt. Detta kan innebära att man vid avverkningen lämnar kvar s.k. fröträd, vilkas frön gör

en återväxt på naturlig väg möjlig. Vidare kan återväxt åstadkommas genom inköp av frö som

sedan sås. Den tredje, och mest förekommande, metoden är plantering av skogsplantor,

inköpta från plantskolor. Plantering görs för hand, vilket är tids- och kostnadskrävande.

Problemet med dessa plantor är att de kan vara behäftade med fel. Felen kan leda till att

plantorna dör i nära anslutning till planteringstidpunkten men felen kan även ligga latent och

visa sig först efter betydligt längre tid. Men felen kan även innebära att plantorna uppvisar en

dålig tillväxt eller deformationer. Skadorna som uppstår kan vara betydande då hela

planteringen sker med plantor som kommer från en och samma plantskola och således kan

vara behäftade med samma fel. Det finns idag inte klart utrett vad som kan avses med fel i en

skogsplanta. Vidare är det ej heller klarlagt vilka egenskaper en skogsplanta skall ha för att

anses felfri.

1.2 Problemformulering

Vad är gällande rätt i fråga om felbegreppets tillämpning på skogsplantor? Vilket är det

ekonomiskt mest effektiva alternativet att skydda en köpare mot fel som visar sig efter en

längre tidsperiod?
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1.3 Syfte

Med denna uppsats vill jag utreda vad som avses med fel i en planta avsedd för

skogsplantering. Vidare vill jag belysa problematiken med fel som visar sig efter en längre

tidsperiod och presentera ett förslag på hur plantköparens risk i detta hänseende kan

minimeras.

1.4 Avgränsningar

Jag avser inte att beröra problematiken med ansvar för råd som lett till att plantering har skett

med plantor som ej var lämpade för terrängen. Då problemen med skogsplantor främst rör

gran och tallplantor, är det endast dessa trädslag som avses i uppsatsen.

1.5 Metod

Det material som skall användas är främst svensk litteratur och lagstiftning inom det aktuella

området. Vidare kommer EG-rättsliga källor att brukas samt intervjuer av sakkunniga inom

området. Slutligen kommer litteratur rörande försäkringsteori och försäkringslagstiftning att

utnyttjas. Ovan nämnda material skall användas för att fastställa vad som är gällande rätt i

fråga om felbegreppets tillämpning på skogsplantor samt för att presentera en möjlig lösning

på hur en skogsägare kan skydda sig mot fel som visar sig efter en längre tid.

1.6 Disposition

Då uppsatsen behandlar felbegreppets tillämpning på skogsplantor är det av intresse att i det

första avsnittet närmare behandla de vanligaste skador och sjukdomar som kan uppstå på

skogsplantor. Därefter kommer lagstiftning rörande skog, skogsskötsel samt skogsplantor att

beskrivas och kommenteras. Det påföljande avsnittet är det köprättsliga avsnittet och där

kommer det köprättsliga felbegreppet samt köprättslig lagstiftning att behandlas. Slutligen

kommer försäkring och försäkringsteori att behandlas och en möjlig lösning på problematiken

att presenteras.  
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2. Problem rörande skogsplantor

2.1 Introduktion

Varje år planteras över 300 miljoner skogsplantor i Sverige.1 Hur många av dessa som är att

anse som felaktiga är det svårt att svara på. Det beror bl.a. på vad som kan anses vara ett fel i

en skogsplanta. De krav som ställs på en skogsplanta är att den skall vara livskraftig nog att

klara den första tiden på hygget men även att den i framtiden skall kunna ge en god tillväxt.

Förhållandet att en planta visar sig vara en livskraftig planta med god tillväxt, innebär trots

detta inte alltid att man därigenom har en planta som inte kan anses vara behäftad med fel. För

att läsaren bättre skall förstå problematiken rörande fel hos skogsplantor skall en introduktion

ges rörande aktuella problem med skogsplantor.

2.2 Rotsnurr

Rotsnurr är ett allvarligt problem som kan uppstå hos plantor som är odlade hos plantskolor.

Rotsnurr innebär att rötterna hos plantan inte växer som hos motsvarande planta uppvuxen i

naturlig miljö. Som namnet på problemet antyder, växer rötterna omkring varandra, vilket får

till följd att plantornas näringstillförsel stryps samt att de blir instabila. De plantor, som odlas

på en plantskola, växer upp i odlingsbehållare (krukor), vilka normalt är av plast. När

odlingsbehållarna är felaktigt konstruerade kommer de rötter som skall växa horisontellt att

träffa väggen på odlingsbehållarna och i brist på utrymme kommer de att växa runt plantan.2

Många av de plantor som lider av rotsnurr dör på grund av att näringstillförseln stryps. Vidare

riskerar plantorna att falla omkull då de horisontella rötterna, som är avsedda att ge stabilitet,

helt enkelt saknas. Ibland är det fullt möjligt att redan vid planteringstillfället se om en planta

är behäftad med rotsnurr, men oftast visar sig problemet inte förrän efter 4-5 år. Men det kan

även dröja längre innan problemet visar sig, beroende på vilken plats som plantan växer på,

samt med vilken hastighet tillväxten sker.3 

                                                
1 Se www.skogsforsk.se den 7 mars 2002
2 Praktisk Skogshandbok, Sveriges Skogsvårdsförbund s. 56 
3 Skog & Forskning nr 2 1994 s. 14
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2.3 Proveniens

Proveniens uttrycker ett skogsodlingsmaterials4 ursprungliga härkomst. Då

klimatförhållandena skiljer sig åt mellan norra och södra Sverige, sker en anpassning till

klimatet i det område inom vilket det specifika skogsodlingsmaterialet har växt. Exempel kan

ges på att skogsodlingsmaterial som stammar från norra delarna av Sverige är betydligt mer

frosthärdigt än motsvarande material från södra delarna. Vidare påverkas även tillväxttiden5

då tillväxtiden inom de södra delarna av Sverige överskrider de norröver.

För att uppnå högre tillväxt kan därför skogsägare välja att plantera skogsodlingsmaterial med

proveniens från platser liggande söderut. Tillväxttiden blir då längre men riskerna för att

plantorna inte är tillräckligt frosthärdiga ökar. Då tillväxttiden och tillväxttakten är högre

söderöver är det uteslutande skogsodlingsmaterial från söder som flyttas norrut. Dock finns

det en motsättning mellan en hög tillväxt och en hög överlevnad. Ju sydligare proveniensen är

desto högre är tillväxten men desto mindre är förmågan att klara av frost.6

Situationen blir den omvända om plantor med proveniens från norr planteras söderut.

Tillväxten kommer således att vara lägre jämfört med den som skulle ha uppnåtts om en

sydligare proveniens hade använts. Frosttåligheten blir dock högre men de totala ekonomiska

konsekvenserna för en skogsägare blir att han förlorar betydande belopp, eftersom den tid det

tar för träden att uppnå avverkningsbar ålder vida överskrider den tid det skulle ta för plantor

med sydligare proveniens att nå samma resultat.

Det är problematiskt inte endast med förflyttning mellan nord/syd och syd/nord utan man

måste även vara uppmärksam på förflyttning av skogsodlingsmaterial mellan platser som

skiljer sig åt i fråga om höjd över havet. Slutligen skall hänsyn även tas till om en planta har

proveniens vid kusten eller från inlandet.7  

Men varför använder sig skogsägare av skogsodlingsmaterial med annan proveniens än den

aktuella platsens, när riskerna som är förknippade med detta kan vara stora? Svaret är att med

                                                
4 Skogsodlingmaterial omfattar frön, plantor, sticklingar och andra former av  förökningsmaterial  som är avsett
   för anläggning av skog
5 Tillväxttiden är det antal månader som ett träd växer till på under varje år. Ju längre söderut desto längre är
  denna tid. Träd med proveniens från nordliga breddgrader har en kortare tillväxttid oavsett om de planteras
   söderut
6 Skogen nr 2 2000 s. 36



11

rätt kunskap och plantor med rätt främmande proveniens kan en positiv effekt uppnås. De

effekter som kan uppnås är högre tillväxt, högre överlevnad samt ökad kvalitet. 

Vilken proveniens man skall använda är en komplicerad fråga och i hög grad beroende av

skogsägarens mål med sitt skogsinnehav. Normalt skall förflyttning av skogsodlingsmaterial

ske söderut om en högre kvalitet skall uppnås och om en snabbare tillväxt skall uppnås skall

förflyttning ske norrut.8

Problemet ligger i att det är mycket svårt för en köpare att avgöra vilken proveniens en planta

har och att det kan dröja länge innan effekterna kan skönjas.  De plantor, som en skogsägare

köper in, är oftast odlade av en plantskola. För att kunna odla plantor, köper plantskolorna i

sin tur in kottar, ur vilka plantskolan utvinner frö. Inköpen sker från privatpersoner som har

plockat kottarna. De är dock svårt för plantskolan att med exakthet veta varifrån kottarna

kommer, eftersom systemet bygger på att det är den som plockat kottarna som själv fyller i

det s.k. stambrevet (se 3.7). 

Viktigt att erinra om är att det är skogsägarens avsikt med planteringen som är det avgörande

för om det föreligger ett proveniensfel eller ej. Är avsikten t.ex. att uppnå så snabb avkastning

som möjligt, kommer plantor som är långsamt växande att vara felaktiga för honom. Är dock

avsikten att uppnå kvalitet kan långsamt växande plantor vara just det han söker.

2.4 Genetiska defekter 

Ytterligare en riskfaktor är från vilka träd som kottarna har plockats. I områden med skadad

skog är förekomsten av kottar mycket högre än vad den är hos frisk skog. Anledningen till

detta är att det är en överlevnadsmekanism hos skadade träd att öka produktionen av kottar.9

Då kottar köps och säljs per liter, är det oundvikligt att kottar från dessa träd plockas. Men

problemet gäller även träd med dålig tillväxt av den anledningen att åtkomsten till kottarna för

den som plockar är mycket lättare. Följden av detta blir att de plantor som härrör från sådana

kottar kommer att ha inbyggda genetiska defekter vilka inte kommer att upptäckas förrän

långt senare.

                                                                                                                                                        
7 Skogen nr 1 2000 s. 8
8 Skogen nr 2 2000 s. 36
9 Skogen nr 1 2000 s. 8
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2.5 Sjukdomar

Plantor kan även vara behäftade med sjukdomar när de levereras från plantskolan till

skogsägaren. Många av dessa sjukdomar är inte synliga varför en skogsägare inte har

möjlighet att upptäcka dem vid en undersökning. Vidare behöver sjukdomen inte leda till

plantans död, utan resultatet kan även vara en försvagning av plantan med lägre tillväxt som

följd.10

2.6 Sekundära sjukdomar

Viktigt att poängtera är att plantor som är försvagade vid leverans och som under gynnsamma

omständigheter inte uppvisar högre dödlighet eller lägre tillväxt än icke försvagade men i

övrigt jämförbara plantor, under mindre gynnsamma omständigheter kan drabbas av

sekundära sjukdomar, som en följd av deras försvagade tillstånd. Genom att plantorna är

försvagade är det lättare för sjukdomar och förhållanden i plantornas uppväxtmiljö att påverka

plantorna negativt. Dock kommer det för skogsägaren vara förenat med svårigheter att påvisa

att plantorna som inköptes verkligen var försvagade samt att deras försvagade tillstånd fick till

följd att sekundära sjukdomar uppstod.

3. Lagstiftning rörande skogsbruk och plantering

3.1 Inledning

De lagar och förordningar som reglerar skogsvården i Sverige är Skogsvårdslagen (1979:429)

och Skogsvårdsförordningen (1993:1096). Det övergripande målet för skogsvården är att

uppnå en varaktigt hög och värdefull virkesavkastning. Detta skall dock ske med vissa

begränsningar av hänsyn till naturvården och allmänna intressen.11 Lagen skall tillämpas i

fråga om sådan mark som är lämplig för virkesproduktion samt marker där det bör finnas skog

till skydd mot sand- eller jordflykt. Enligt lagstiftaren, skall mark, som producerar i

genomsnitt minst en kubikmeter virke om året per hektar12, anses vara lämplig för

virkesproduktion.13

                                                
10 För en mer fullödig beskrivning av möjliga sjukdomar se Svampsjukdomar i Skogsplantskolor av Liselotte
Beyer-Ericsson utgiven 1990 av Sveriges Lantbruksuniversitet 
11 1§ Skogsvårdslagen
12 Ett hektar omfattar ett område på 100 x 100 meter
13 2§ Skogsvårdslagen
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För att undvika att mindre seriösa skogsägare köper in skogsområden och sedan avverkar dem

utan någon vidare åtgärd efteråt, har vissa bestämmelser införts i skogsvårdslagen för att

främja att en god återväxt på de avverkade områdena kommer till stånd. En av dessa åtgärder

benämns reproduktionsplikt och skall leda till att den tid som hyggen är utan återväxt

minimeras. Ny skog skall planteras inom de områden där markens virkesproducerande

förmåga har blivit nedsatt på grund av skada eller avverkning. Vidare skall ny skog anläggas

även på mark som ligger outnyttjad och som är lämpad för skogbruk. Men intressant, ur denna

uppsats synvinkel, är även att om skogen är gles och har dålig tillväxt eller om det växer för

marken olämpliga trädslag, föreligger en skyldighet att anlägga en ny skog.14 Vad som avses

är att det som har planterats har en lägre tillväxt än vad som anses vara möjligt att uppnå. Den

som är ansvarig för anläggning och vård av ny skog är skogsägaren.15 Skogsägaren har

således ett ansvar för att tillse att det som planteras skall ha en tillväxt liknande den på

jämförliga markområden. Detta innebär att skogsägaren måste välja sina plantor med omsorg

för att inte riskera att senare bli tvungen att avverka den uppväxande skogen för att möjliggöra

nyplantering med bättre plantor. Detta ansvar gäller inte enbart växande skog som är endast

ett par år utan även äldre skog.16 Vad gäller nedsatt produktionsförmåga hos marken, efter

avverkning eller skador samt när marken ligger outnyttjad, skall plantering ske senast det

tredje året, räknat från det år skyldigheten uppkom.17 Vid förhållanden med dålig tillväxt eller

när olämpliga trädslag har använts skall bedömning av omplanteringsskyldigheten ske med

hänsyn till det enskilda fallet.

3.2 Val av föryngringsmetod

Såsom nämnts i problembakgrunden finns det tre metoder för att skapa återväxt efter

avverkning. Den ena benämns naturlig föryngring och innebär att man före avverkning väljer

ett antal träd per hektar, vilka kommer att lämnas kvar för att producera kottar, vilka sedan

avger frön. Men om denna naturliga föryngring inte kan uppnås inom vad som kallas

”godtagbar tid”, skall markägaren ombesörja anläggning av ny skog genom plantering eller

sådd.18 Normalt tillåts naturlig föryngring endast på områden vilka bedöms som lämpliga för

metoden. Denna bedömning gäller det enskilda fallet och därvid sammanvägs faktorer som

t.ex. kvaliteten på de träd som lämnas samt markens lämplighet för naturlig föryngring. Tiden

                                                
14 5§ Skogsvårdslagen
15 8§ Skogsvårdslagen
16 Handbok om Skogsvårdslagen, Skogsstyrelsen  s. 15
17 3§ Skogsvårdsförordningen
18 6§ Skogsvårdsförordningen 
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för att uppnå tillfredsställande återväxt genom naturlig föryngring är 5 år i Mellansverige och

mellan 10-15 år på marker som bedöms som svagare.19 Den andra och vanligaste metoden, för

att skapa återväxt, är inköp av skogsplantor vilka sedan planteras för hand. De två

föryngringsmetoder som beskrivits ovan är de vanligaste men det finns ytterligare en metod.

Denna metod benämns fröplantering och den innebär att skogsägaren köper in frön vilka, han

sår för hand eller med maskinell hjälp.

Ju längre norrut som föryngringen sker, oavsett föryngringsmetod, desto längre tid tar det för

träden att växa till sig till avverkningsmogen ålder. Normalt tar det ca 80 år för barrträd att

uppnå avverkningbar ålder, medan det krävs ca 120 år för att uppnå samma resultat på

nordliga breddgrader.

3.3 Tillsynsmyndighet

Den myndighet som skall handha frågor rörande skog är Skogsstyrelsen. Under denna

myndighet sorterar Skogsvårdsstyrelser vilka utövar den närmare tillsynen inom varje län.

Skogsvårdsstyrelserna tillser att skogsägarna följer lagstiftningen samt gör inspektioner,

meddelar tillstånd, föreläggande eller förbud.

3.4 Skogsodlingsmaterial

Skogsstyrelsen meddelar i föreskrifter vilka skogsodlingsmaterial som får användas samt i

vilka områden respektive material får användas. Med detta avses t.ex. att man i vissa fall inte

får använda plantor som kommer från södra delarna av Sverige för plantering norröver och

tvärtom. I avsnittet om möjliga plantskador tas problematiken upp närmare. Men också

yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial står under Skogsstyrelsens tillsyn.

Skogsstyrelsen meddelar även föreskrifter för att främja och garantera äktheten och kvaliteten

vid framställning och handel med skogsodlingsmaterial.20 Några av de föreskrifter som

Skogsstyrelsen har meddelat skall beskrivas nedan ( se 3.5).

Vad beträffar import av skogsodlingsmaterial, skall detta, när det kommer från en

medlemsstat i Europeiska Unionen, åtföljas av ett officiellt intyg enligt rådets direktiv

                                                
19 Handbok om Skogsvårdslagen s. 18
20 8§ p.2  Skogsvårdsförordningen 
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71/161/EEG. Bestämmelserna är betydligt mer restriktiva när det gäller skogsodlingsmaterial

stammande från länder utanför den Europeiska Unionen.21

3.5 Skogsstyrelsens författningssamling22

Skogsstyrelsen har, med stöd av 7 § skogsvårdslagen samt 8 §, 10 § samt 10 a-d §§

skogsvårdsförordningen, meddelat bl.a. dessa nedanstående föreskrifter. I Skogsstyrelsens

författningssamling (SKSFS) 1995:3 finns föreskrifter angående handel med

skogsodlingsmaterial. För att kvaliteten och äktheten hos skogsodlingsmaterialet skall kunna

kontrolleras måste det material som plantodlarna säljer vara kontrollerat. Därför måste

plantodlarnas utgångsmaterial (frö) vara kontrollerat. Utgångsmaterialet kan komma från

källor som frötäktsbestånd, frötäktsområden eller fröplantager.23 För material som kommer

från frötäktsbestånd eller frötäktsområde skall det geografiska läget beskrivas där fröet har

skördats. För material, som kommer från en fröplantage, skall de geografiska koordinaterna

för plantagen anges. Dessa har meddelats odlaren av Skogsstyrelsen. 

Skogsstyrelsen kan, dels på eget initiativ, dels på en odlares ansökan, godkänna materialet.

Till grund för godkännandet skall SKSFS 1993:2 ligga. Av dessa framgår att

utgångsmaterialet skall uppfylla kraven på  trädslag, ursprung, virkeskvalitet, sundhet och

motståndskraft samt ålder och utveckling. När Skogstyrelsen väl har godkänt materialet från

ett visst område gäller detta godkännande för framtida skördar endast under förutsättning att

den genetiska sammansättningen hos skörden inte ändras. Man får således inte använda

godkännandet för annat material än det som kommer från just det specifika området. Vidare

kan ett godkännande återkallas om materialet skulle visa sig ge sämre skog än förväntat eller

om den genetiska sammansättningen har ändrats. 

Då varje fröparti har specifika egenskaper samt varierande lämplighet för olika områden, är

det av stor vikt att det inte sker någon sammanblandning av frö från olika områden.

Sammanblandning får ej heller ske mellan frö som kommer från samma område men som

                                                
21 10§a  Skogsvårdsförordningen
22 Där inget annat anges bygger detta på SKSFS 1995:3
23 Fröplantage är en plantering som består av träd som, enligt bedömning, anses förstklassiga, och ur vilka man
skall utvinna frö. Frötäktområden eller frötäktsbestånd är naturligt växande träd, inom ett sammanhängande
område, som bedömts vara lämpliga att utvinna frö ifrån.
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kommer från olika år. Anledningen till detta är att frö från olika år kan ha olika egenskaper

trots att fröna kommer från samma område och följaktligen från samma träd.24

3.6 Yrkesmässig handel med skogsmaterial

För att få bedriva yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial krävs det att den som utövar

handeln är registrerad hos Skogsstyrelsen.25

3.7 Stambrev

Yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial får i fråga om 22 olika sorters trädslag ske

endast under förutsättning att det finns ett s.k. stambrev för odlingsmaterialet. Det första

kravet, för att få ett stambrev, är att materialet kommer från en godkänd källa (se 3.5). Ett

stambrev är ett bevis på fröets ursprung och skall undertecknas av skogsägaren hos vilka

kottarna plockades, samt av den som plockade kottarna och slutligen av den som har utvunnit

fröet ur kottarna. Ansökan skall lämnas in till Skogsstyrelsen senast en månad efter det att

kottarna plockades. Skogsstyrelsen stämplar stambreven när materialet kommer från ett

godkänt utgångsmaterial. Följande uppgifter skall finnas i ett stambrev: Trädslag,

härkomst/härkomstområde26, ursprung27, slag av material28, fröets mognadsår samt mängd.

Plantor som kommer från utlandet omfattas av samma krav dock med vissa krav på

tilläggsuppgifter. Stambrevet följer fröet från insamlingen till leveransen av färdiga plantor.29

För skogsägaren är stambrevet ett kvitto på att fröet är av god kvalitet. Men det kan också ge

skogsägaren viktig information som förklarar varför en plantering har misslyckats. 

3.8 Växtpass

Även Jordbruksverket utövar kontroll över de plantskolor som yrkesmässigt producerar och

säljer växter. Plantskolan skall vara registrerad och omfattad av en sundhetskontroll. När

plantskolan är registrerad, kontrollerad och godkänd har den rätt att utfärda ett s.k. växtpass.

Passet fungerar som ett bevis på att plantskolan klarat sundhetskontrollen och att plantorna är

                                                
24 Skogen nr. 3 -00 s. 38
25 SKSFS 1995:3
26 Härkomst eller härkomstområde uttrycker var materialet geografiskt kommer ifrån.
27 Ursprunget anger om fröna kommer från naturligt växande träd eller om det kommer som ett resultat av t.ex.
    forskning
28 Slag av material syftar på om det är frö eller plantor som stambrevet gäller för vid en försäljning.
29 Skogen nr 1 -00 s. 11
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fria från skadegörare.30 Viktigt att observera är att detta gäller som en garanti för generellt hög

kvalitet, men att det givetvis inte medför att samtliga plantor som levereras är av hög kvalitet.

3.9 Handel med plantor inom EU

Handel med plantor inom EU är fri, men plantor från andra EU-länder måste åtföljas av ett

EU-intyg. Att observera är, att även om handeln i princip är fri, så innebär detta inte att

skogsvårdslagens regler om vilka träd som får användas i vissa områden åsidosätts.31

De krav som skogsvårdsförordningen ställer vad gäller bl.a. införseltillstånd samt handel med

skogsodlingsmaterial är inte lika utförliga som de krav som ställs inom EU. Inom EU är

kraven avseende dokumentationsmaterial och vilka kontrollsystem som skall användas

mycket mer omfattande än de krav som skogsvårdsförordningen uppställer.32 Vilka krav som

lagstiftningen i EU uppställer kommer att behandlas nedan.

De direktiv som fanns vid Sveriges inträde i EU rörande handel med skogsodlingsmaterial

och yttre kvalitetsnormer är direktiv 66/404/EEG samt 71/161/EEG. Vad gäller handel med

skogsodlingsmaterial är inte direktiv 66/404/EEG gällande i Sverige ännu då Sverige får

behålla sin nationella lagstiftning under en övergångsperiod fram till den 31 december 2002.33

De ovan nämnda direktiven har omarbetats och slagits ihop till direktiv 1999/105/EG (frö-

och plantdirektivet), som skall börja gälla den 1 januari 2003. Då direktiven 66/404/EEG samt

71/161/EEG upphör att gälla samtidigt som frö- och plantdirektivet träder i kraft kommer

endast det senare att behandlas nedan.  

Inom EU har man valt att behandla skogsodlingsmaterial utifrån två delvis olika synsätt. Det

ena berör skogsodlingsmaterialets genetiska egenskaper och det andra berör den yttre

kvaliteten hos skogsodlingsmaterialet. Med den yttre kvalitén avses att man vill uppnå en god

tillväxt och en framgångsrik beskogning. Detta innebär att material som genom genetiska

tester visat sig vara härdigt mot t.ex. kyla inte automatiskt skall godkännas om det inte kan

uppvisa en yttre kvalitet i form av god tillväxt.34

                                                
30 Skogen nr 1 -00 s. 11
31 Skogen nr 1 -00 s. 11
32 Effekterna av EG: s kontrollsystem på den nordiska handeln med skogsfrö och skogsplantor, Nordiska
   Ministerrådet s. 9
33 Proposition 2001/02:137, Handel med skogsfrö och skogsplantor s. 9
34 Jfr direktiv 71/161/EEG om yttre kvalitetsnormer för skogsodlingsmaterial som saluförs inom gemenskapen
   samt Rådets direktiv 66/404/EEG om handel med skogsodlingsmaterial
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Mycket av regleringen i frö- och plantdirektivet berör främst skapandet av en gemensam

standard där handeln mellan länderna skall underlättas. Medlemsländerna får således inte

uppställa högre krav än vad som medges i direktiven. De plantor som uppfyller vissa krav

skall få saluföras med beteckningen ”EG-standard”, vilket skall underlätta handeln. 

I direktivet föreskrivs att endast material som kommer från godkända källor får släppas ut på

marknaden. Det är de lokala myndigheterna i varje land som skall svara för godkännandet och

varje godkänd källa skall finnas registrerad i ett särskilt register för varje medlemsstat.35 Med

en källa avses frötäktsområden, frötäktsbestånd eller fröplantage.

Kommissionen får, efter en begäran från minst en medlemsstat, medge saluföring av

skogsodlingsmaterial som uppfyller mindre höga krav. Detta kan ske vid år då frötillgången är

mindre god och för att säkra att återväxt sker kan handel med sämre material tillåtas. Dock

måste det skogsodlingsmaterial som är av sämre kvalitet vara tydligt märkt, detta för att den

slutlige köparen skall ha vetskap om den sämre kvaliteten hos materialet.36 Detta tyder på en

vetskap hos lagstiftaren, om att biologiskt material kan variera år från år, och att det därför

kan vara nödvändigt att acceptera skogsodlingsmaterial av sämre kvalitet vissa år.

Svårigheterna torde närmast gälla de områden där regionala förhållanden gör att

skogsodlingsmaterial från andra områden inte kan användas.  

Då betingelserna för plantor i Sverige markant skiljer sig åt jämfört med stora delar av övriga

medlemsstater är den svenska handeln med skogsodlingsmaterial till övriga EU av naturliga

skäl begränsad. Vidare har nationella myndigheter möjlighet att begränsa handeln med

skogsodlingsmaterial vilket, trots att det är godkänt, inte anses vara lämpligt att använda i

landet i fråga.37 Det som främst avses är den yttre kvaliteten hos skogsodlingsmaterialet och

de regioner där det kan vara aktuellt är inom Alperna, Medelhavsområdet och Norden, där

lokala förhållanden motiverar att strängare krav kan ställas.38 

Det som är den främsta skillnaden mellan den nuvarande svenska skogslagstiftningen jämfört

med direktiv 1999/105/EG, som träder i kraft den 1 januari 2003, är att den senare ställer upp

                                                
35 art. 4,10 direktiv 1999/105/EG
36 art. 18 direktiv 1999/105/EG
37 art 8 direktiv 1999/105/EG
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högre krav avseende register samt ökade kontrollmöjligheter för myndigheterna. Hur dessa

krav kommer till uttryck kommer nedan att beskrivas.

Som tidigare nämnts skall leverantörer av skogsodlingsmaterial vara officiellt registrerade och

detta register finns idag redan inrättat hos Skogsstyrelsen. Vad som däremot tillkommer är ett

nationellt register över de frökällor som har godkänts samt fullständiga uppgifter om varje

godkänd enhet. Detta register skall på begäran från Kommissionen hållas tillgängligt för

densamma.39 

Även tillsynsmyndigheternas rätt till att få upplysningar har stärkts genom att

tillsynsmyndigheten skall ha rätt till tillträde hos den som bedriver handel med eller

produktion av skogsodlingsmaterial. Detta avspeglats även i proposition 2001/02:137 om

handel med skogsfrö och skogsplantor där förslaget till ändring av skogsvårdslagen innehåller

ökade befogenheter för tillsynsmyndigheten. Ytterligare en nyhet som finns avspeglad i

propositionen är att Kommissionen har givits möjligheter att göra kontroller på plats hos dem

som bedriver handel med eller produktion av skogsodlingsmaterial, detta för att säkerställa en

enhetlig tillämpning av frö- och plantdirektivet.40

3.10 Sammanfattning av de konsekvenser som införandet av direktiv

1999/105/EG medför i Sverige

De största skillnaderna som direktivet medför utgör främst krav på en ökad registerhållning

samt ökade möjligheter till kontroll för tillsynsmyndigheten. Då svensk lagstiftning redan är

anpassad till de krav som ställs vad gäller kontroll av plantornas ursprung, kvalitet,

egenskaper etc. innebär införandet av direktivet inga direkta förändringar i detta avseende.

3.11 Kommentar rörande lagstiftning om skogsbruk och plantering

Lagstiftningen rörande skogsbruk och plantering är omfattande och detta beror på att den skall

möjliggöra handel inom EU och därmed skall vissa minimikrav vara uppfyllda. När dessa

krav är uppfyllda kommer plantor att fritt kunna transporteras inom unionen, dock kommer

tillsynsmyndigheterna i varje land att påverka handeln då det är dessa som till slut kommer att

avgöra huruvida det är lämpligt att plantera ett visst trädslag inom ett specifikt område.

                                                                                                                                                        
38 p. 11 i skälen till direktiv 1999/105/EG
39 art. 10 direktiv 1999/105/EG
40 Prop. 2001/02:137 s. 7 och art. 16.6 i rådets direktiv 1999/105/EG
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Trots denna omfattande reglering av t.ex. var frö får tas för att sedan användas hos plantskolor

förekommer det fortfarande att fel uppstår i form av fel proveniens eller att plantorna är

behäftade med genetiska fel. Anledningen till att fel uppstår kan vara många men lösningen

torde inte ligga i en ökad reglering och ännu mer kontroll. Anledningen till detta är att plantor

är biologiska produkter och ökad reglering och en noggrannare kontroll inte helt kan

eliminera problemet med att plantor kan vara behäftade med fel.

4. Tillvägagångssätt vid plantering

Normalt börjar arbetet med att planera inför en förestående plantering redan innan

avverkningen är utförd. Före avverkningen delas det område som skall avverkas in i ett antal

mindre enheter. Denna indelning sker med grund av de förhållanden som råder på platsen för

den framtida avverkningen. Indelningen benämns ståndortsindelning41 och har till syfte att

effektivisera förberedelserna inför planteringen. I detta skede kommer även marken att

granskas närmare med syftet att fastställa vilket skogsodlingsmaterial som skall användas till

vilket område. De faktorer som har betydelse för indelningen är bl.a. klimat, geografisk

placering, markslag, markfuktighetsklass samt vilken typ av markvegetation som finns inom

varje område.42 Dessa faktorer samverkar med varandra och gör att den miljö inom vilken

plantering skall ske är mycket varierande. Då växter skiljer sig åt beträffande sin genetiska

sammansättning kommer de även att kräva olika ståndortsförutsättningar för att överleva och

utvecklas tillfredsställande.

Indelningen i ståndorter ger vägledning om vilka förhållanden som råder inom det område

som man avser att plantera. Genom indelningen underlättas planteringen och skogsägaren kan

därmed på ett effektivt sätt anpassa valet av plantor till de förhållanden som råder inom de

olika ståndorterna.43

                                                
41 Ståndort är benämningen på ett specifikt område, inom vilket liknande förhållanden råder, och genom
indelning kan man fastställa vilket skogsodlingsmaterial som skall användas på de olika ståndorterna.
42 Praktisk Skogshandbok, Sveriges Skogsvårdsförbund s. 133 ff.
43 Beståndsanläggning, Skogsstyrelsen s.65
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5. Köprättslig lagstiftning.

5.1 Inledning

När föremål byter ägare brukar själva köpetransaktionen föregås av ett avtal rörande köpet.

Just vad gäller avtal tillåter som bekant lagstiftningen en stor frihet för parterna att själva

bestämma avtalets innehåll. Denna frihet för parterna att själva avtala gäller även i

köprättsliga sammanhang. Detta framgår av 3 § köplagen (1990:931) där det anges att lagens

bestämmelser inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats

mellan parterna eller av handelsbruk eller av annan sedvänja som måste anses bindande för

parterna.

Idag finns det standardavtal inom ett stort antal områden och branscher, och dessa

standardavtal har tillkommit till stor del därför att köplagen är dispositiv och därför att

parterna själva vill ha avtal som är väl anpassade till deras verksamhet. Detta innebär dock

inte att köplagen är helt satt ur funktion. De flesta av standardavtalen uppvisar stora likheter

med köplagen vilket förklaras av att de i viss mån har hämtat grunddragen från varandra. Med

tanke på detta är det rimligt att köplagen och dess förarbeten kan vara ett hjälpmedel vid

tolkningen av standardavtalen. Av den anledningen kommer här köplagstiftningens felregler

att behandlas nedan.

Det normala vid köp av plantor är att skogsägaren vänder sig direkt till en producent av

plantor. Vid beställningen anger han vilka förhållanden som råder på den ståndort där han

avser att plantera. Med ledning av denna ståndortsbeskrivning kan lämpligt trädslag och

lämplig kvalitet för ståndorten fastställas. 

För att uppnå bästa möjliga resultat skall de plantor som planteras vara så lämpade som

möjligt för den aktuella ståndorten. Detta kräver att parterna kommer överens om vilket, eller

vilka trädslag, som är lämpligast samt vilken kvalitet som krävs på den aktuella ståndorten.

Vad gäller frågan om trädslaget uppfyller vad avtalet stadgar, är det enkelt att fastställa om

leveransen skett i enlighet med avtalet, då varje trädslag uppvisar särdrag som gör det möjligt

att skilja dem åt. Vad gäller frågor avseende kvaliteten hos plantor är förhållandena mer

komplicerade. Då det inte finns något enhetligt sätt att bedöma kvaliteten på, kommer svaret
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på frågan om vilken kvalitet plantorna skall ha att bli olika beroende på avtalsparterna och

deras kunskap.

 I de flesta fall torde  köparen och säljaren avtala om att plantorna skall vara av hög kvalitet (

angående vad som avses med hög kvalitet hos plantor, se kapitel 6). En köpare kan dock

acceptera lägre kvalitet om detta uttryckligen avtalats. Att köpa plantor med lägre kvalitet kan

vara en besparingsåtgärd från köparens sida i samband med plantering på ståndorter med

dåliga förutsättningar för skogsbruk. Eftersom skogsägaren har en reproduktionsplikt efter en

avverkning kan han välja plantor med lägre kvalitet i vetskap om att plantor med högre

kvalitet skulle ha samma svårigheter att uppnå en avverkningsbar ålder. Då parterna inte har

avtalat eller då avtalat inte uttryckligen anger vilken kvalitet som skall levereras måste

däremot en bedömning ske med hjälp av den köprättsliga lagstiftningen.

5.2 Fel i bestånd eller enskild planta?

När man undersöker huruvida plantor är behäftade med fel är det knappast ekonomiskt

försvarbart att undersöka om en enskild planta är behäftad med fel utan bedömningen måste

ske på hela bestånd44 av plantor.

5.3 Felbegreppets uppbyggnad och systematik

5.3.1 Introduktion

Grundförutsättningen vid köp är att säljaren skall leverera en felfri vara, såvida inget annat är

avtalat. När varan är felaktig kan köparen göra vissa påföljder gällande, men för att kunna

göra detta är det av stor vikt att kunna avgöra när ett fel verkligen föreligger. När det gäller fel

brukar tre huvudtyper av fel skiljas ut, nämligen rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel.

Med ett rättsligt fel avses de fall där en tredje man till skada för köparen kan göra gällande en

sakrätt såsom äganderätt, panträtt, nyttjanderätt etc. till den levererade varan. Ett rådighetsfel

föreligger t.ex. när en offentlig myndighets föreskrifter eller beslut medför inskränkningar i

köparens möjligheter att använda den köpta varan.45 Då denna uppsats enbart behandlar de

faktiska felen kommer en utförligare beskrivning av vad ett faktiskt fel innebär att ges nedan.

                                                
44 Ett bestånd är ett större antal träd eller plantor som växer tillsammans och karakteriseras av en viss enhetlighet
beträffande ålder, höjd, trädslag etc. 
45 Lehrberg, Bert, Köprätt s. 60
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5.3.2 Faktiska fel

Påföljdssystemet inom köprätten tar främst sikte på de utfästelser som säljaren gett

beträffande varans beskaffenhet eller användning. Felaktigheter i dessa utfästelser benämns

faktiska fel. De faktiska felen kan indelas i två grupper och de benämns konkreta respektive

abstrakta fel.46 Om avtalet mellan säljaren och köparen innehåller särskilda bestämmelser,

med avseende på varans beskaffenhet, utgör en avvikelse från vad som är avtalat ett konkret

fel. Den konkreta standarden innebär följaktligen att riskfördelningen mellan parterna görs

utifrån vad som följer av avtalet.  I de fall avtalet inte ger klart besked för vad som skall anses

vara avtalat, får man ta hänsyn till det ändamål varor av samma slag används till. Man tar då

inte hänsyn till vad den individuella köparen förväntat sig, utan istället vad köpare i allmänhet

förväntar sig.47 De abstrakta reglerna har således som funktion att träda istället för en tolkning

av vad som ”anses följa avtalet”. Om inte avtalet stadgar annat skall det sålda vara av normal

standard. Den centrala paragrafen avseende den köprättsliga felbedömningen är  17 § KöpL

och den lyder som följer:  

17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad

som följer av avtalet.

 Om inte annat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha

insett detta särskilda ändamål och köparen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och

bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och 

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller 

skydda varan.

 Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från

vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

5.4 När föreligger fel i varan?

För att kunna avgöra om fel i det köpta föreligger, är det nödvändigt att först fastställa vilka

förpliktelser säljaren har åtagit sig, med avseende på varans beskaffenhet. När det väl blivit

fastställt vilka förpliktelser säljaren har åtagit sig kan man med detta som bakgrund konstatera

om en avvikelse föreligger och därmed ett fel i varan.48 Detta tydliggörs i 17 § 1st. KöpL där

                                                
46 Grauers, Folke, Fastighetsköp s.130 ff. 
47 17 § andra stycket punkt 1 köplagen.
48  Hellner, Jan, och Ramberg, Jan, Speciell avtalsrätt 1 Köprätt s.164
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det står att ”varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning

stämma överens med vad som följer av avtalet”. Om varan avviker från detta är den, enligt 17

§ 3 st. KöpL, att anse som felaktig. Det är utan betydelse för frågan om själva existensen av

felet, huruvida säljaren kände till eller borde ha känt till att varan avvek från vad som var

avtalat.49  En vägledning ifråga om vilken kvalitet som parterna önskat kan ges av det pris

som är avtalat.

I de fall avtalet inte ger ett heltäckande svar på frågan om vilka egenskaper som varan skall ha

får det fyllas ut enligt reglerna i 17 § 2st. KöpL. Utgångspunkten är att även om parterna inte

avtalat om varans skick eller kvalitet, skall köparen inte behöva acceptera vilken standard som

helst. I 17 § 2st 1 p. KöpL stadgas det att varan ”skall vara ägnad för det ändamål för vilket

varor av samma slag används”. Denna bestämmelse tar sikte på samtliga egenskaper en vara i

allmänhet behöver ha för att kunna användas för de ändamål som den vanligen används för.

Detta gäller även i de fall köparen är intresserad av enbart en eller ett par av dessa egenskaper.

Ett avtalsföremål skall således, in dubio, ha samtliga de egenskaper som ett föremål av samma

slag har.50 

Är ett normalt pris för plantorna avtalat, skall köparen följaktligen kunna begära att kvaliteten

likaledes är normal. Detta innebär att om  plantorna har inköpts till ett normalt pris kommer

17 § 2 st. 1 p. KöpL att vara aktuell. Den stadgar att varorna skall vara ägnade för det ändamål

för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Detta innebär att plantor skall ha samtliga

egenskaper som en planta i allmänhet borde ha samt att den skall vara ägnad för skogsbruk.

Detta skulle således innebära att plantor inte skall vara försvagade av någon sjukdom, vara

drabbade av rotsnurr, genetiska fel eller proveniensfel. Men som vi skall se nedan, under

avsnittet om köparens befogade förväntningar, är en viss felmarginal tillåten.

Det skall dock påpekas att föremålet inte behöver vara ägnat för samtliga tänkbara ändamål,

utan endast för dem som köparen med fog kan förvänta sig mot bakgrund av beskrivningen av

föremålet samt övriga omständigheter kring avtalet.51  Detta regleras i 17 § 2st. 2p. KöpL där

det står att varan skall ”vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att

                                                
49  Håstad, Torgny, den nya Köprätten s.71
50  Prop. 1988/89 s. 85
51  Kihlman, Jon, Fel., Särskilt vid köp av fast och lös egendom. s. 130
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användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft

rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning”.

Det centrala är således att köparen har förlitat sig på att varan kan användas på ett visst sätt

samt att han har haft skäl att göra detta. Men förekomsten av sakkunskap hos säljaren är

endast ett stöd för antagandet att köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på

sakkunskapen.52 Vid de fall när köparen besitter stor sakkunskap inom det aktuella området

torde förekomsten av sakkunskap hos säljaren vara av mindre betydelse. Det säger sig självt

att en bedömning måste ske från fall till fall om köparen verkligen har förlitat sig på säljarens

sakkunskap.

Konsekvensen av detta blir att säljaren i vissa fall inte endast är ansvarig för att varan är

marknadsmässig, d.v.s. är ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag används, utan

även för att den svarar mot de särskilda önskemål som köparen har.53 Vad gäller frågan om

köparen ”måste ha insett detta särskilda ändamål” sker det en subjektiv bedömning.

Den subjektiva bedömningen grundas på förhållandet i det individuella köpeavtalet. En

subjektiv bedömning innebär ett osäkerhetsmoment och kan därför innebära en förhöjd risk

för parterna. I syfte att i viss mån undanröja osäkerheten för köparen har denna osäkerhet

lagts på säljaren. Men förutsättningen för detta utökade ansvar för säljaren är att köparen

verkligen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Sådan

rimlig anledning föreligger ofta p.g.a. s.k. asymmetrisk information. Säljaren vet vilka

egenskaper hans produkt har samt vilka användningsområden som hans produkt är gjord för,

men inte exakt vad köparen avser att använda den till. För att undgå ansvar kan säljaren i

avtalet precisera vilka egenskaper varan har och vad den kan användas till samt utesluta

ansvar för annan användning.

För att säljaren skall ha möjlighet att påverka köparens förväntningar om hur avtalsföremålet

skall vara beskaffat måste säljaren förvissa sig om vilken information som köparens

förväntningar grundar sig på. Denna information skall säljaren ha tillgång till senast vid

avtalstillfället något som även framgår av 17 § 2 st. 2p. KöpL enligt vilken säljaren ”vid köpet

måste ha insett” köparens ändamål med köpet. Information som kommer någon av parterna

                                                
52  Ramberg, Jan, och Herre, Johnny, Allmän Köprätt  s.271
53  Hellner/Ramberg s. 59
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till del efter denna tidpunkt skall i princip inte beaktas.54 Säljarens felansvar kan dock

uteslutas genom att köparen har vetskap om vissa uppgifter vilka köparen sedan inte får

åberopa såsom fel. Detta har samband med köparen undersökningsplikt och regleras i 20 § 1

st KöpL samt kommer att utvecklas under avsnittet om köparens undersökningsplikt.

Har köparen meddelat säljaren hur ståndorten är beskaffad d.v.s. vilka förhållanden som råder

där, torde säljaren rekommendera köparen vad som är lämpligt att plantera. Genom att

köparen beskriver för säljaren hur ståndorten är beskaffad, måste säljaren rimligen ha insett

vilka särskilda egenskaper som krävs av plantan för att den skall vara ändamålsenlig att

plantera inom det aktuella området. Har köparen litat till säljarens sakkunskap, föreligger ett

fel om plantan inte uppfyller kraven på anpassning till köparens ändamål. En köpare kan ha

för avsikt att producera kvalitet istället för kvantitet och vill därför ha plantor som växer

långsammare, men ger högre kvalitet. Om i detta fall leverans sker av plantor vilka är

snabbväxande är köparens ändamål inte tillgodosett. Som tidigare nämnts måste en

bedömning ske från fall till fall och det krävs även att köparen har haft rimlig anledning att

förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. För att säljaren skall undgå ansvar måste

han i avtalet precisera de förhållanden som hans plantor är lämpade för och för vilka de inte är

lämpade. Med detta som grund kan sedan köparen avgöra om det motsvarar förhållandena på

de ståndorter han avser att plantera.

5.5 Prov eller modell

I 17 § 2 st. 3 p. KöpL regleras att varan skall ha de ”egenskaper som säljaren har hänvisat till

genom att lägga fram prov eller modell”. Provet eller modellen har som syfte att beskriva

föremålet för köpet och riskfördelningen mellan köpare och säljare, vad gäller fel i varan, görs

utifrån en tolkning av denna beskrivning. Trots att en vara som beskrivits genom prov skall

motsvara provet finns det vissa begräsningar i denna regel.  Vissa prov kan vara avsedda att

illustrera varans egenskaper endast i vissa avseenden. I de fall det förekommer avvikelser

mellan provet och varan i fråga om egenskaper som framgår av provet, och avvikelserna är

sådana att köparen inte har anledning att räkna med dem, bör säljaren upplysa om detta.55  Om

emellertid köparen ges möjlighet att undersöka särskilda egenskaper hos provet så står han

risken för att dessa egenskaper inte motsvarar hans behov. Har dock köparens avsikt inte varit

att undersöka en viss egenskap så skall dock förekomsten av provet inte påverka

                                                
54  Kihlman s. 62
55  Lehrberg s. 64
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riskfördelningen beträffande denna egenskap. Sammanfattningsvis är det säljaren som

ansvarar ifall varan inte överensstämmer med provet medan det är köparens uppgift att

förvissa sig om att varuprovet motsvarar hans förväntningar.56 

Ovan beskrivs att varan skall ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga

fram prov eller modell. Denna reglering är svår att tillämpa när det rör växtmaterial då detta

kan skilja sig mycket åt utseendemässigt men ändå ha samma egenskaper. Vad beträffar de

yttre egenskaperna kan köparen konstatera om avvikelse föreligger mellan de plantor som

förevisats av säljaren och de som levererats. Plantproverna kan även stärka köparens allmänna

intryck av hur plantorna är beskaffade. Dock är det inte möjligt att genom ett prov observera

genetiska egenskaper, proveniensfel eller om den bär på sjukdomar vilka inte är synliga även

vid en noggrant utförd granskning. Som tidigare nämnts står köparen risken i de fall när han

undersöker särskilda egenskaper hos en vara och inte märker att dessa egenskaper inte

motsvarar hans behov.

5.6 Förpackning

 Bestämmelsen om hur varan skall vara förpackad finns i 17 § 2st. 4 p. KöpL och stadgar att

varan skall ”vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för

att bevara eller skydda varan”. Bestämmelsen reglerar således vilka förväntningar som

köparen har rätt att få uppfyllda avseende varans förpackning. Dock kan detta få till

konsekvens att en vara inte skall anses som felaktig trots den avviker från köparens

förväntningar.  Syftet med bestämmelsen är inte att varor vars förpackning har liten eller

ingen betydelse skall anses vara felaktiga.57 Vad bestämmelsen riktar in sig på är de fall där

förpackningen verkligen har betydelse för varans vidare användning och där ett fel i

förpackningen också innebär att varan är felaktig.

I fråga om plantor är deras förpackning av stor vikt för plantornas framtida utveckling.

Rotsnurr är till stor del beroende av hur plantans odlingsbehållare är utformad. Genom en

felaktig konstruktion av den plastkruka som varje planta levereras i uppstår problematiken

med rotsnurr. Men problemet kan även uppstå i krukor som har en korrekt konstruktion men

där plantan har fått växa alltför länge i en kruka. Är rotsnurren allvarlig är den synlig vid en

undersökning. Men vid mindre utvecklad rotsnurr kommer denna inte att vara möjlig att

                                                
56  Kihlman s. 143 ff.
57  Hellner/Ramberg s. 61
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upptäcka vid en undersökning. Vidare kan rötterna vara beskurna före leverans och då är det i

praktiken omöjligt för en köpare att upptäcka att en planta är behäftad med fel.

5.7 Avvikelse från vad köparen med fog kunnat förutsätta

Det tredje och sista stycket i 17 § KöpL innehåller regler om köparens befogade förväntningar

med anledning av avtalet. Det tredje stycket lyder: ”Om varan avviker från vad som föreskrivs

i första eller andra stycket eller i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat

förutsätta, är varan att anse som felaktig.” Syftet med detta stycke är tvåfaldigt. För det första

slås det fast att en avvikelse från vad som föreskrivs i första och andra styckena medför att fel

föreligger. Detta behövs för att en koppling skall kunna ske till reglerna om påföljder vid fel.

Men varken stycke 1 eller 2 i 17 § innehåller någon uttömmande beskrivning av vad som

krävs för att en vara skall anses felfri. Det andra syftet med paragrafens tredje stycke är därför

att klargöra att en vara är felaktig inte bara då den avviker från vad som kan anses avtalat utan

också när den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.58

Vad är befogade förväntningar hos en köpare? En köpare kan aldrig förvänta sig att

verkligheten är annorlunda beskaffad än vad han vet vara fallet. Felbedömningens

utgångspunkt i köparens förväntningar medför därför att köparens vetskap om ett visst

förhållande utesluter att säljaren skall stå risken för förhållandet. En köpare anses ha fog för

sina förväntningar om dessa skulle ha delats av en förnuftig köpare i samma situation.

Köparens förväntningar jämförs således med de förväntningar som förnuftiga köpare skulle ha

haft med avtalet som grund samt övriga omständigheter kring avtalet. De förnuftiga köparna

skall fungera som en objektiv norm och köparens förväntningar skall skyddas om han följer

denna objektiva norm. En köpare som har särskilda ändamål med avtalet, som skiljer sig från

de ändamål som andra köpare skulle ha haft, skall därför göra säljaren uppmärksam på dessa

ändamål. Men hur ska en säljare veta vilka förväntningar en köpare har? En förnuftig säljare

förväntas utgå från att köparen har samma förväntningar som de förväntningar en förnuftig

köpare har i samma situation.59

Ovan har reglerna om köparens befogade förväntningar i anledning av avtalet beskrivits. Men

frågan är vad som är befogade förväntningar hos en köpare av plantor. En befogad

förväntning hos en köpare skall vara grundad på de omständigheter och den information som

                                                
58  Lehrberg s. 65
59  Kihlman s. 233
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fanns vid tiden för avtalets ingående. Då en köpare aldrig kan förvänta sig att verkligheten är

annorlunda beskaffad än vad han vet att den är kan han ej heller ha annorlunda förväntningar

vid köp av plantor.

Innan man undersöker huruvida plantor är behäftade med fel eller ej måste det fastslås att en

viss dödlighet hos eller skador på plantor ej går att undvika, trots att de plantor som använts

vid planteringen ej var behäftade med fel. Dödligheten eller skadorna som uppkommer kan

bero på ogynnsamma väderförhållanden vid plantering (t.ex. köld, torka eller kraftig

nederbörd) eller felaktig plantering. Då plantorna är mycket känsliga under den första tiden

efter planteringen kommer väderleksförhållanden under denna tid att påverka överlevnaden,

varför en bedömning av om plantorna är felaktiga eller ej måste ta med dessa faktorer i

underlaget. Vid normala förhållanden kan de naturliga förlusterna nå ända upp till 10-15 % av

det som planterats utan det finns anledning att söka efter fel hos plantorna. Vid förluster eller

skador som överstiger detta procenttal finns anledning att söka efter om plantorna var

behäftade med fel. Det kan röra sig om genetiska defekter eller att plantorna är försvagade

eller bär på någon sjukdom vid leveransen, som gör att de inte överlever den första tiden på

ståndorten.

Vid andra typer av fel såsom proveniensfel, rotsnurr och genetiska defekter, vars effekter inte

alltid för med sig en högre dödlighet under den första tiden på ståndorten, är bedömningen

liknande. En viss felprocent är oundviklig, beroende på att skogsplantor är biologiska

produkter, men torde den ”rimligtvis” inte överskrida 10-15 % av de plantor som överlevde

initialskedet.

Innebörden av detta blir att en befogad förväntning hos en köpare är att de plantor han köper

inte skall ha en högre dödlighet än 10-15 % under den första tiden. Vidare är en befogad

förväntning, avseende att de plantor som överlevde initialskedet, att ej mer än 10-15 % av

dem skall vara behäftade med fel. Dock skall det poängteras att då plantor är biologiska

produkter kan de variera mycket vad gäller tillväxt, utseende etc.,  varför en bedömning alltid

skall ske med hänsyn till det enskilda fallet.
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5.8 Säljarens marknadsföringsansvar

Den uppfattning som en köpare har om den vara han står i begrepp att köpa är påverkad av

marknadsföring som syftar till att han skall köpa en viss vara. Säljarens

marknadsföringsansvar regleras i 18 § KöpL och den lyder som följer:

18 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller

användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha

inverkat på köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller

användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, före köpet har lämnat och

som kan antas ha inverkat på köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller

borde ha känt till uppgifterna.

Första och andra stycket gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt.

Som framgår av lagtexten kan ansvar för marknadsföringsuppgifter drabba säljaren i följande

fall:

1. Om säljaren själv har lämnat eller åberopat uppgiften vid marknadsföringen av varan eller

annars före köpet.

2. När någon annan än säljaren på motsvarande sätt har lämnat marknadsföringsuppgiften i

tidigare säljled eller för säljarens räkning.

En uppgift blir betraktad som lämnad av säljaren även om uppgiften inte har lämnats av

säljaren personligen, utan av någon som har fullmakt att i detta avseende handla på säljarens

vägnar. Uppgiften kan ha lämnats skriftligen eller muntligen och avvikelsen kan avse både en

enskild vara eller produkten som sådan. Felansvar enligt 18 § förutsätter inte vållande på

säljarens sida eller avsikt att vilseleda köparen. Ett allmänt lovprisande är ej tillräckligt för att

ge upphov till ett felansvar för säljaren utan en uppgift måste vara konkret. Säljfrämjande

åtgärder av allmän natur är således ej tillräckliga för att grunda felansvar.60   

För att marknadsföringsuppgifter alls skall tillmätas betydelse krävs det att de kan antas ha

inverkat på köpet. Uppgifterna måste vidare vara av den art att de är ägnade att ge mottagaren

en befogad uppfattning om varans beskaffenhet.61

                                                
60 Lehrberg s. 66
61 Kihlman s. 149
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Men säljaren kan undgå ansvar för fel i marknadsföringen om uppgifterna har rättats i tid på

ett tydligt sätt. Ett allmänt krav är att den lämnade uppgiften rättas på ett sätt som är minst lika

tydligt som det sätt på vilken uppgiften ursprungligen lämnades. Har rättelse skett med sådan

omsorg som beskrivits ovan kan den åberopas även mot köpare som faktiskt inte tagit del av

uppgiften.62

5.9 Undersökning av varan före köpet

Undersökningen av varan kan, utöver undersökning av prov och modeller (17 § 2st. 3 p.),

även ske före eller i samband med avlämningen men också före köpet som underlag för beslut

om eventuellt köp. Denna undersökning som köparen kan företa regleras i 20 § KöpL.

20 § Köparen får inte såsom fel åberopa vad han antas måste ha känt till vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning

att undersöka den, får han inte åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren agerat mot

tro och heder.

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på varan och felet gäller en

egenskap som skulle framgå av provet.

Ur ovan nämnda paragraf kan man urskilja två situationer:

1. köparen har undersökt varan.

2. köparen har utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka 

    varan 

20 § 1 st. KöpL är en viktig bestämmelse när det gäller ett eventuellt felansvar. Denna

bestämmelse utesluter talerätt i anledning av fel ifall köparen har haft faktisk kännedom om,

eller måste antas ha känt till, de begränsningar i varan  som fanns vid tidpunkten för köpet. 

När det gäller fel som köparen måste antas ha känt till vid köpet förutsätts följaktligen att

köparen känt till inte bara den faktiska omständigheten som själva felet hänför sig till utan

även omständighetens betydelse för honom. Om köparen ändå beslutar sig för att köpa varan

anses han ha godtagit de egenskaper som varan honom veterligt hade.63 

                                                
62 Lehrberg s. 68
63 Håstad s. 85
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Viktigt att observera är dock att köparen inte anses skyldig att på eget initiativ undersöka

varan före köpet, detta förutsatt att annat inte följer av avtalet, handelsbruk eller sedvänja.64

Detta har sin grund i att köparen aldrig har anledning att undersöka om en vara svarar mot

hans befogade förväntningar, då säljaren definitionsmässigt står risken för att avtalsföremålet

avviker från dem. Men köparen har alltid anledning att undersöka om avtalsföremålet svarar

mot hans obefogade förväntningar, då köparen själv står risken för att de inte är riktiga.65 

Som framgår av 20 § 2 st. KöpL får en köpare som verkligen har undersökt varan eller

underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan, inte som fel åberopa vad han

borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder.

Köparen förlorar följaktligen möjligheten att göra gällande fel som han borde ha märkt vid en

undersökning. Dock kvarstår möjligheten att göra fel gällande när det rör sig om dolda fel

vilka köparen ej har möjlighet att upptäcka vid en undersökning. Vad en köpare borde

upptäcka får avgöras från fall till fall.66

Vad gäller säljarens uppmaning till köparen om att denne skall undersöka varan behöver

denna inte vara uttrycklig. Uppmaningen kan lämnas även indirekt genom att varan förevisas

vid köpeförhandlingarna eller hålls tillgänglig för undersökning. Har dock säljaren lämnat

uttryckliga utfästelser eller särskilda uppgifter behöver köparen inte undersöka varan i de

avseenden som uppgifter eller utfästelser lämnats.67

Köparen av plantor har ingen generell undersökningsplikt före köpet såvida inget annat följer

av avtalet, handelsbruk eller sedvänja. Det finns dock inget som tyder på att handelsbruk eller

sedvänja inom handeln med skogsplantor skulle kräva att köparen skall undersöka plantorna

före köpet. Då många skogsägare anlitar entreprenörer, som utför både avverkning och

plantering, innebär det ofta att de inte har möjlighet att undersöka plantorna innan de

planteras. Vad gäller uppgifter som köparen måste antas ha känt till vid köpet kan han inte

åberopa dessa senare. Om köparen dock underlåter att undersöka plantorna trots att han blivit

uppmanad till detta av säljaren kan han inte åberopa fel hos plantorna som han borde ha

upptäckt vid en undersökning. Dock är frågan om vad som går att upptäcka vid en

undersökning. Genom att plantorna är levande växtmaterial har de egenskaper som inte

                                                
64 Hellner/Ramberg s. 63
65 Kihlman s.167
66 Prop. 1988/89:76 s.94
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upptäcks även vid en noggrant utförd besiktning. Givetvis finns det även synliga egenskaper

som kan upptäckas. Exempel på detta är kraftigt utvecklad rotsnurr eller om plantorna  är

angripna av sjukdomar vars symptom redan är synliga o.s.v.

5.10 Tidpunkten för bedömning av om fel föreligger

 För att kunna avgöra om varan har en sådan beskaffenhet som säljaren skall svara för, måste

man utgå från förhållandena vid en speciell tidpunkt. Den tidpunkt som avses är det s.k.

köprättsliga avlämnandet och denna tidpunkt sammanfaller även med tidpunkten för

fareövergången. Detta regleras i 21 § KöpL.

21 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över

på köparen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.

 Uppkommer en försämring av varan efter det att risken gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om

försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller liknande

utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användning eller andra egenskaper och försämringen

avser en egenskap som omfattas av utfästelsen.

Frågan om en vara skall anses vara felaktig skall således, enligt 21 § 1 st. KöpL, bedömas

med hänsyn till varans beskaffenhet när risken går över på köparen. 
 

Avlämnandet är av stor vikt, för det är vid denna tidpunkt som köparen skall bedöma om

varan överlämnats i avtalsenligt skick. Vidare stadgar 21 § 2 p. KöpL att säljaren svarar för

fel som funnits vid tidpunkten för avlämnandet men som visar sig först senare. Det räcker

således att felets uppkomst kan lokaliseras till en tidpunkt före fareövergången för att säljaren

skall bli ansvarig för det. Enligt förarbetena till köplagen kan man utgå från att felet funnits

vid avlämnandet om det visar sig ”redan en kort tid” efter det att varan tagits i bruk.68 Fel som

funnits latent i varan, men som visar sig efter fareövergången, brukar benämnas som s.k.

ursprungliga fel. Om säljaren garanterat att varan saknar ursprungligt fel, kommer detta att

medföra en presumtion för ursprungligt fel. Säljarens möjlighet att undgå ansvar ligger istället

i att han kan påvisa att varan varit utsatt för vanvård eller olyckshändelse. 

En försäljare kan vidare bli ansvarig för en försämring av varan efter tiden för

fareövergången. Detta sker när leverantören ombesörjer installation eller montering hos

                                                                                                                                                        
67 Lehrberg s.71 ff.
68 Prop. 1988/89:76 s.96
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köparen och säljaren inte uppfyller sitt åtagande på ett riktigt sätt. En förutsättning är dock att

det senare åtagandet har ett samband med själva köpet.69

5.11 Reklamation

5.11.1 Reklamation skall ske inom skälig tid

Bestämmelserna om reklamation återfinns i 32 § KöpL och reglerar den tid inom vilken

köparen skall reklamera en vara efter det att han märkt eller borde ha märkt att varan är

felaktig. Tiden för reklamation är satt till vad som anges som ”skälig” tid. I motiven till

köplagen är denna tid mer preciserad och där anges att reklamation skall ske inom ”någon

eller några dagar efter det att felet observerats”70. Om säljaren får meddelandet för sent, kan

hans möjligheter att fullgöra avhjälpningsskyldigheten avsevärt minskas, varför denna regel

om skälig tid har tillkommit. Köparen som reklamerar måste i sitt felmeddelande även

upplysa om vari felet består, t.ex. om det rör sig om en avvikelse i kvalitet eller kvantitet.71

Vad gäller tidpunkten vid vilken fel bör upptäckas, är denna reglerad i 31 § KöpL och där

stadgas att varan skall undersökas så snart omständigheterna medger det i enlighet med god

affärssed. Reklamationsfristen i 32 § KöpL börjar löpa så snart som en  sådan undersökning

borde ha resulterat i att köparen skulle ha upptäckt förekomsten av fel. Det är därmed köparen

som står risken för att undersökningen sker i tid samt på det i lagen angivna sättet.72

5.11.2 Tvåårsregeln

32 § 2 st. KöpL innehåller även en preskriptionsregel som innebär att köparen förlorar rätten

att åberopa felet, detta oavsett om han dessförinnan bort märka felet, om han inte har

reklamerat inom två år efter det att han tagit emot varan. För fel som visar sig efter utgången

av denna tvåårsperiod svarar säljaren således inte. Dock erbjuder 33 § KöpL, utan hinder av

32 § KöpL, köparen en möjlighet att åberopa att varan är felaktig, under förutsättning att

säljarens handlande är att anse som grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Tvåårsregeln gäller såvida inte säljaren genom utfästelser eller garantier har åtagit sig att

svara för varan under en längre tid.

                                                
69 Hellner/Ramberg s. 166
70 Prop. 1988/89:76 s.124
71 Ramberg, Jan, Allmän köprätt  s. 120 
72 Kihlman s. 302 ff.
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Bestämmelsen i 32 § 2 st. KöpL är en försvårande omständighet för skogsägare då många fel

hos skogsplantor inte är synliga efter endast två år, vilket är en mycket kort tid med avseende

på den tänkta livslängden hos träd. De möjligheter till en förlängning av reklamationsfristen,

som 33 § KöpL erbjuder när säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder

kan erbjuda skogsägaren en viss möjlighet till en förlängd reklamationfrist. Men det faktum

att fel på plantor kan uppstå även när producenten av plantor handlat i enlighet med lagar och

föreskrifter medför att det blir svårare att bevisa att producenten har förfarit grovt vårdslöst

eller i strid mot tro och heder. En hög felprocent utgör således inte alltid ett stöd för att

producenten har varit grovt vårdslös eller att han handlat i strid mot tro och heder. Vidare sker

en omfattande utveckling av och forskning om skogsplantor73 och har producenten handlat i

enlighet med vad som, enligt forskning och utveckling, anses vara de bästa metoderna kan

knappast detta förfarande anses vara grovt vårdslöst, även om metoderna i ett senare skede

visar sig vara mindre lämpliga.

5.12 Garantier och liknande utfästelser

Säljare kan ibland åta sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra

egenskaper. Ett sådant åtagande sker normalt genom en garanti eller en liknande utfästelse.

Bestämmelser om garantier och liknande utfästelser återfinns i 21 § 2 st. KöpL och anger att

varan skall anses som felaktig om ” säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har

åtagit sig att under viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och

försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen”.

Garantier kan delas upp i ett antal kategorier beroende på vad de avser att garantera samt

under vilken tid som garantin avses att gälla. Garantier som saknar tidsangivelse är indelade i

två slag. Den första benämns som s.k. blank garanti där säljaren endast ”garanterar varan”

eller ”säljer med garanti”.74 Dessa former av garantier syftar mest till att säljaren skall ge

köparen en känsla av att denne får ett mervärde i samband med köpet och har ingen egentlig

materiell funktion. Innebörden av de blanka garantierna är således att de inte ger mer skydd

än vad som stadgas i den köprättsliga lagstiftningen.

                                                
73 Land avd. Skog nr. 19 2002 s. 5
74 SOU 1995:11 s. 93
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Det andra garantislaget är tidsbestämda garantierna kan även de indelas i två kategorier,

funktionsgarantier och Alméngarantier.75 En funktionsgaranti innebär att säljaren garanterar

att varan fungerar tillfredsställande under en viss tid. Det speciella med en funktionsgaranti är

den garanterar funktionen, oavsett om felet var ursprungligt eller ej, dock med förbehåll för

vanvård och olyckshändelser. Till begreppet funktionsgaranti hör även egenskapsgaranti där

säljaren istället garanterar en viss egenskap hos varan. En Alméngaranti är en garanti

avseende avsaknad av ursprungligt fel.76 

En Alméngaranti och en funktionsgaranti skiljer sig markant åt beträffande tidpunkten för

felbedömningen då en Alméngaranti inte påverkar tidpunkten för felbedömningen utan den

skall ske vid riskövergången. Säljaren har, för att undgå ansvar, således att visa att varan vid

riskens övergång inte var behäftad med ett ursprungligt fel eller att köparen har utsatt varan

för vanvård eller olyckshändelse. Detta innebär att bevisbördan ligger på säljaren under

garantitiden. Funktionsgarantierna skiljer sig åt från övriga garantier såtillvida att de flyttar

tidpunkten för felbedömningen från riskövergången till garantitidens utgång. Även en

funktionsgaranti innebär att bevisbördan är omvänd och det ankommer således på säljaren att

visa att varan blivit utsatt för onormal användning eller olyckshändelse för att kunna undgå

ansvar.77 Ytterligare en skillnad mellan de två är att en Alméngaranti, in dubio, avser alla

funktioner men en funktionsgaranti endast avser de funktioner säljaren har preciserat skall

hålla under garantitiden.78  Den vanligast förekommande garantin är funktionsgarantin och

dess innebörd innebär egentligen endast en förlängning av det krav på hållbarhet som en

köpare skulle kunna ställa med stöd av köplagen.79 

Vad gäller garantier är de ovanliga i samband med försäljning av skogsplantor. Detta har

samband med att plantor är biologiska produkter vilka kan uppvisa en stor variation och

därmed kan en garanti innebära ett alltför stort åtagande för en producent. 

Den enda av författaren kända garantin ges av ett företag som heter Odlarna AB och denna

garanti innebär att plantor säljs med ”garanterad kvalitet”. Innebörden av denna garanti är att

ersättning lämnas för kostnaderna för inköp av plantor samt planteringskostnader. Dock

                                                
75 SOU 1995:11 s. 93
76 Hellner/Ramberg s.66
77 Agell, SvJT 1991 s. 414 ff
78 Kihlman s. 222
79 Agell s. 416
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lämnas ingen ersättning för förlorad tillväxt. Garantin gäller under 4 år och det skall i varje

fall göras en ”rimlighetsbedömning”. För att kunna bedöma om felet är hänförligt till

plantorna, och inte till förhållanden på ståndorten sker en jämförelse med plantor med samma

ursprung som har växt på liknande ståndorter.80

Den garanti som Odlarna AB lämnar är en form av funktionsgaranti där plantan och dess

egenskaper garanteras. Denna garanti skyddar köparen endast mot fel som kan konstateras

under tiden som garantin gäller. Trots förekomsten av garantin kommer problemen att kvarstå

i de fall där felen hos plantorna visar sig först i ett senare skede. 

Andra företag har varit ovilliga till att garantera kvaliteten beroende på den stora osäkerhet

som råder i bl.a. bevishänseende och att utsträcka garantitiden till att avse en längre period än

vad som stadgas i köplagen är inte aktuellt. Då fel kan ligga latent i plantorna redan vid

leveransen och sedan visa sig långt senare innebär detta en stor osäkerhet för företagen då de

inte vet hur stora deras framtida åtaganden kan komma att bli. Inställningen på företaget

Svenska Skogsplantor AB är man inte kan ”garantera alla plantor för all framtid”.81 Att

garantera alla plantor för all framtid förefaller mycket kostsamt och kan knappast vara det

skydd som en skogsägare önskar. Men genom det faktum att en leverantör av skogsplantor

som erbjuder en garanti som medger ett längre skydd än de två år som köplagen stadgar

kommer att ha en konkurrensfördel gentemot leverantörer som inte erbjuder garanti, kan

utvecklingen mot en större förekomst av garantier drivas framåt.

5.13  Svårigheter avseende bevisning huruvida  plantor är behäftade med fel

Frågan om  plantorna var behäftade med ursprungligt fel är en mycket komplicerad fråga

eftersom en mängd faktorer kan samverka till plantors skador eller död. Det kan finnas

faktorer som verkar allmänt försvagande, utlösande eller bidragande.

Allmänt försvagande faktorer är faktorer som verkar under en längre tid. Det kan röra sig

om felaktig proveniens, rotsnurr, genetiska fel, olämpliga mark och klimatförhållanden eller

luftföroreningar.

                                                
80 Jan Twetman, VD Odlarna AB, vid samtal den 16 april 2002
81 Anders Löndahl, Svenska Skogsplantor AB, vid samtal den 17 april 2002
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Utlösande faktorer är faktorer, vars verkan är av intensiv och kortvarig karaktär. Hit hör

frost, torka och även mekaniska skador som uppstått vid hanteringen.

Bidragande faktorer är faktorer som ofta kan vara den slutgiltiga orsaken till att plantorna

dör. Exempel på detta är olika sorters svampar och insekter. Ofta ger denna sorts skador

mycket synliga symptom och därför dras ofta felaktiga slutsatser om skadeorsaken.82

Det kan således vara svårt att påvisa att  plantorna var behäftade med fel vid leveransen och

att felet fick till följd att plantorna blev skadade eller dog. Vidare kan  plantor vara försvagade

vid leveransen vilket normalt inte skulle medföra att de dör, men genom att plantan är

försvagad blir den mer mottaglig för följdsjukdomar.

En viss möjlighet att påvisa fel finns dock om plantor med samma härstamning från samma

leverantör, uppvisar samma fel hos andra köpare, under förutsättning att betingelserna på

ståndorterna är liknande.

Som vi har sett är tidsfristen, inom vilken en vara skall reklameras, två år från det att köparen

tagit emot plantorna. Det är således inte endast problematiken i bevishänseende som är

försvårande för skogsägaren, utan även denna tvåårsregel som medför en minskad möjlighet

för köparen att åberopa fel. Många av felen som en planta kan vara behäftad är sådana att det

kan dröja mellan ett par år och ända upp till 20-30 år innan de visar sig. Konsekvenserna för

skogsägaren blir allvarliga. De kostnader som skogsägaren lagt ned i form av plantinköp samt

planteringskostnader går förlorade liksom den avsedda tillväxten. Till detta kommer kostnader

för förnyad plantering i form av plantor och planteringskostnader.     

Ovanstående ger uttryck för den stora osäkerhet som en köpare ställs inför vid plantköp. För

att köparen skall kunna minimera riskerna i samband med plantköp måste han tillse att de

plantor han köper håller en hög kvalitet. Hur en plantas kvalitet kan fastställas kommer att

diskuteras under kapitel 6.

                                                
82 Skador på barrträd, Skogsstyrelsen  s 9 ff.
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5.14 Vilka krav går det att ställa på hållbarheten?

En intressant fråga är vilka krav som en köpare kan ställa på hållbarheten hos en vara. Som

framkommit är det köparens befogade förväntningar som är avgörande. De flesta köpare har

en förväntan om hur lång livslängd en produkt  har. Men det måste ses i sammanhang med att

köparens rätt att åberopa fel enligt köplagen ( 32 § 2 st.) preskriberas, om köparen inte inom

två år från riskens övergång reklamerar den felaktiga varan. Konsekvensen av detta är således

att en varas normala livslängd blir utan intresse för säljaren när den överstiger två år, eftersom

köparen står risken för fel i varan som uppträder efter tvåårsfristens utgång. Men har säljaren

lämnat utfästelser, garantier eller det i avtalet finns stadgat om längre hållbarhetstid, kommer

tvåårsregeln att sättas ur spel till förmån för den nya hållbarhetsangivelsen. Dock kommer

bevisföringen, om felet var ett ursprungligt fel som fanns vid tiden för riskövergången, att

försvåras med tiden.

 Det är köparen som får betala för avtalad längre hållbarhetstid för varan. Skall en säljare vara

villig att avtala om en längre hållbarhetstid måste denne kunna kompensera sig för den högre

risken genom ett högre ursprungligt pris. 

5.15 Är fel som visar sig först senare fel redan idag?

En intressant fråga är huruvida fel kan påtalas redan idag, trots att varan i dagsläget fungerar

helt i enlighet med vad som är avtalat. I anslutning till vad som tidigare anförts kan man

emellertid konstatera att felbedömningen även tar sikte på ursprungliga fel, detta trots att felet

inte realiserats vid tidpunkten för felbedömningen. Av detta följer att om varan med

hänvisning till uttryckliga eller underförstådda avtalsvillkor, skall vara försedd med en viss

hållbarhetstid och det vid felbedömningen framkommer att varan ursprungligen är så

beskaffad att den inte kan bibehålla sin funktion under nämnda tid, skall den med hänvisning

till 21 § 1 st. KöpL anses felaktig. Om det i köpeavtalet intagits en funktionsgaranti eller

liknande utfästelse som avser en egenskaps bestånd under viss tid, behöver köparen inte visa

att felet var ursprungligt ifall felet medför brister med avseende på hållbarhet under angivna

tiden, utan det anses tillräckligt att varan inte uppvisar de egenskaper och funktion som den

enligt avtalet skall ha, se 21 § 2 st. KöpL.
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6. Hur skall skogsplantors kvalitet bedömas?

6.1 Inledning

Genom att köparens möjligheter att påtala fel försvinner efter två år, såvida inget annat är

avtalat, ökar incitamentet för köparen att tillse att varan uppfyller hans befogade

förväntningar. Men frågan är om det är möjligt att fastställa vilken eller vilka egenskaper samt

kvalitet en vara har och kommer att ha under sin livslängd, när den avsedda användningen

sträcker sig över en mycket lång tidsperiod. Varans typ och pris kan dock i vissa fall fungera

som indikatorer på vilken kvalitet som varan har. När det gäller skogsplantor är äldre

skogsplantor dyrare än yngre plantor vilket beror på att kostnaden för plantskolan för de äldre

plantorna är högre. Då äldre plantor är mer livskraftiga än yngre plantor torde därför den

initiala plantdöden vara något lägre men detta skall vägas mot de högre kostnaderna för de

äldre plantorna. 

Det finns idag inget allmänt accepterad metod att bedöma skogsplantors kvalitet.83 Dock finns

ett antal förslag av vilka några kommer att behandlas här. Genom att undersöka skogsplantors

kvalitet kan det fastställas om skogsplantorna uppfyller köparens krav. Vidare kan en

kvalitetsbedömning underlätta plantering såtillvida att rätt plantor kan planteras på den

aktuella ståndorten. Slutligen kommer kvaliteten hos plantorna att vara avgörande för

överlevnaden och tillväxten.

6.2 Vad är plantkvalitet?

Kvalitet hos plantor kan definieras som lämplighet för ett visst ändamål. Men detta medför att

plantkvalitet kan vara svår att mäta då plantkvaliteten endast kan bestämmas i förhållande till

detta bestämda ändamål. Därigenom kommer de förhållanden som råder på den tänkta

ståndorten att vara avgörande faktorer för bedömningen av en plantas kvalitet. Detta innebär

att plantornas egenskaper i form av anpassningsförmåga till den nya ståndorten är av

avgörande betydelse.84

                                                
83 Skog och Forskning nr 18 1999 s. 1
84 Sveriges Skogsvårdsförbunds tidskrift nr. 4 1987  s. 42
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6.3 Hur skall plantorna se ut?

Det finns vissa kännetecken hos plantor som kan ge köparen indikationer om att de plantor

han köper är av god kvalitet, åtminstone synbart.

– Det skall vara en balans mellan roten och skotten. Om det är för liten andel rot, i förhållande     

  till skotten, kommer plantan inte att kunna försörja sig själv med vatten under en torr               

  sommar.

– Plantorna skall vidare vara gröna och ge ett friskt intryck.

- Det får inte finnas synliga tecken på att plantorna är angripna av svampar, mögel  

  eller insekter.

– Plantornas rötter skall inte vara deformerade eller snurra i behållaren. Om möjligt skall tiden

  för hur länge en planta stått i en behållare kontrolleras.85

6.4 Varudeklaration av skogsplantor

Det är idag svårt för en köpare av plantor att bedöma kvaliteten hos de plantor han köper.

Därför kommer det även vara svårt för en köpare att jämföra kvaliteten hos plantor från olika

producenter. Av denna anledning har ett förslag till varudeklaration av plantor presenterats.86

Förslaget bygger på en indelning av plantor i tre klasser; klass 1, 2 samt underkända plantor.

Bakom indelningen i klasser skall ett detaljerat bedömningsunderlag ligga, detta

bedömningsunderlag skall sedan följa med plantorna vid leverans.  Bedömningsunderlaget

bygger på att varje plantparti skall jämföras med ett antal tröskelvärden som beskriver

kvaliteten.

Det är inte endast de biologiska faktorerna hos plantan som skapar problem när det gäller att

åstadkomma en rättvisande varudeklaration utan även det sätt på vilket plantan har blivit

odlad, d.v.s. vilken odlingsbehållare som använts, odlingstider, lagringstider etc. Utöver detta

finns även problemet med den stora variationen mellan olika ståndorter.

De faktorer som skall ingå i en varudeklaration är:

                                                
85 LAND avd. Skog nr. 12 2002 s. 9
86 Förslaget har presenterats av Skog Forsk, som är en oberoende stiftelse som forskar inom frågor som rör
    skogsbruk.
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Odlingssystem: Då plantskolor tillämpar olika odlingssystem kommer tröskelvärdena att

tillåtas variera. Faktorerna är beroende av odlingstid samt hur väl problemet med rotsnurr

begränsats.

Höjd: Höjden på en planta är en viktig variabel, då en högre planta har en större möjlighet att

klara av konkurrens från gräs och annan vegetation på ett hygge.

Odlingstid: Risken för rotdeformationer ökar ju längre en planta får växa i en

odlingsbehållare. Den optimala tiden är beroende av hur odlingsbehållaren är utformad.

Tillväxtpotential: Har plantorna med sig tillräckligt med näring, kommer de att enklare klara

av den första tiden efter planteringen.

Torktålighet: Ju större förmåga hos rötterna att kunna suga upp vatten desto högre

torktålighet. Rötter som blivit beskurna före leverans, har som regel lägre torktålighet.

Frosthärdighet: Plantornas proveniens skall anges med så stor exakthet som möjligt. Plantor

stammande från nordliga provenienser har en större tålighet mot frost.87

Ovan beskrivna varudeklaration har dock inte fått något genomslag, emedan producenterna av

plantor anser att en varudeklaration saknar relevans och att det endast skulle innebära dyrare

plantor. Vidare kan tillförlitligheten till denna plantdeklaration ifrågasättas då deklarationen

skall utföras av dem som har odlat plantorna.

Trots att det inte finns någon generellt accepterad metod för hur man fastställer kvalitet och

hur en kvalitetsplanta skall se ut kan det ovan nämnda fungera som vägledning vid

bedömningen av vad som skall avses med fel i plantor. Oberoende av hur en planta skall se ut

är den viktigaste faktorn hur väl lämpad den är för ändamålet. Ingen av de ovan beskrivna

metoderna för att fastställa en plantas kvalitet kan dock med säkerhet svara tillfredsställande

på frågan om plantan är lämpad för ändamålet.

7. Sammanfattning och kommentarer inför de avslutande avsnitten

7.1 Inledning

Som vi har sett är det svårt för en skogsägare att vid köp av plantor kunna bedöma hur de

plantor han köpt kommer att utvecklas och vilka egenskaper de har. Genom att vara observant

                                                
87 Skog och Forskning nr. 18 1999 s. 2 ff.
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vid plantköpet och granska plantorna, i enlighet med vad som presenterats tidigare, kan

riskerna för att de plantor han köper är behäftade med fel minskas. Begreppet kvalitet, som i

dessa sammanhang skall definieras som ett mått på hur väl plantor kan anpassa sig till den

tänkta ståndorten, kan rent teoretiskt fungera, men även de kunniga köparna kan inte på

förhand bedöma hur väl de plantor de köper kommer att anpassa sig till ståndorten. Av denna

anledning kommer den bedömning som en köpare av plantor gör att vara begränsad till de

synliga egenskaper som de plantor han avser att köpa har.

De lagar som reglerar skogsskötsel och handel med frö och plantor är ganska omfattande, de

flesta aspekter av hur handeln med frö och plantor skall handhas finns reglerade. Men frågan

är då varför plantor som är behäftade med fel förekommer trots denna omfattande reglering?

Det har sin grund i att plantor utgör levande växtmaterial som kan skilja sig åt från år till år

trots att det frö som har använts stammar från samma källa. Det har även grund i förhållandet

att det fortfarande sker en stor utveckling av frö och plantor och vad som idag anses vara det

bästa alternativet, kan om 10 år visa sig ge upphov till sämre skog.

Den köprättsliga lagstiftningen och kommentarerna till den ger en god vägledning för vad

som skall anses som fel i en vara. Enligt vad som tidigare framgått måste en viss felprocent

hos plantorna  accepteras då det inte är möjligt att framställa plantor som alla är fria från fel. I

initialskedet kan en dödlighet hos plantorna på 10-15 % accepteras detta beroende på t.ex. de

väderförhållanden som råder under den första tiden på ståndorten. Vad gäller de plantor som

överlever initialskedet kan en felprocent på upp till 10-15 % av plantorna vara rimlig.

    

Med ledning av ovan nämnda felmarginaler kan skogsägaren konstatera om dödligheten eller

skadorna överstiger dessa felmarginaler. Då det finns en mängd samverkande skadeorsaker

kan dock svårigheter uppstå avseende bevisningen av huruvida plantorna var behäftade med

fel vid leveransen eller ej. Som tidigare behandlats kommer många fel inte att vara möjliga att

skönja inom den reklamationsfrist som köplagen stadgar och köparna kommer av den

anledningen inte att ha någon möjlighet att reklamera plantor som är behäftade med fel. Detta

medför betydande problem för skogsägarna. 
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7.2 Varför är en god tillväxt av vikt för skogsägaren?

I normala fall tar det mellan 80 och 120 år innan det är möjligt att avverka de plantor som

planterats. Detta innebär att de flesta skogsägare inte kommer att ha möjlighet att avverka det

som de har planterat under sin livstid. Men varför kan det vara av vikt för skogsägaren att

tillse att de plantor som han planterar verkligen uppvisar en tillväxt jämförbar med

genomsnittet  när han inte kommer att ha någon möjlighet att avverka dem?  En anledning till

skogsägarens intresse är han vill undvika att bli tvungen att plantera om, med de kostnader

som det medför i form av dubbla kostnader för plantinköp samt planteringsarbete. Vidare är

det av intresse för en skogsägare att ha en god tillväxt då möjligheten att erhålla förmånligare

lån blir större ju högre säkerhet låntagaren kan erbjuda. Även vid en eventuell framtida

försäljning av en skogsfastighet kommer skador på skogen att medföra en lägre köpeskilling.

Detta beror på att vid lån eller försäljning så redovisas den mängd kubikmeter skog som finns

på fastigheten och köpare eller kreditgivare kan med ledning av detta bedöma fastighetens

värde.  Är då vissa delar av skogen behäftade med fel kommer värdet på fastigheten att vara

lägre. Slutligen kan det även vid generationsskiften vara en fördel att det finns skog som är

möjlig att avverka,  t.ex. i samband med att arvsskatter skall betalas.

7.3 Vilka möjligheter till skydd finns mot ursprungliga fel som visar sig först

efter reklamationstidens utgång?

Då den köprättsliga lagstiftningen medger reklamation endast inom två år från det att risken

gått över på köparen skulle en möjlig lösning vara att förlänga reklamationstiden och därmed

komma runt problemet med fel som visar sig efter tvåårsfristens utgång. Nackdelen är dock

att detta skulle medföra högre priser för samtliga köpare av vilka många inte har något behov

av en förlängd reklamationsfrist. Anledningen till de högre priser som skulle uppkomma är att

producenternas ansvar i form av reklamationer skulle öka vilket de skulle kompensera sig för

genom högre priser. Det eventuella skyddsintresset av skogsägare kan inte uppväga samtliga

köpares ökade kostnader varför en förlängning av reklamationsfristen ej förefaller vara ett

lämpligt alternativ.

Ett andra alternativ som tidigare redogjorts för är garanti. En garanti från säljaren av plantor

kan för skogsägaren innebära en form av förlängd reklamationsfrist vilket kan mildra

effekterna av fel som visar sig efter en längre tid. Det finns idag endast en garanti på

marknaden och intresset från övriga aktörer förefaller begränsat, vilket kan vara naturligt med
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tanke på att ett garantiåtagande kan vara mycket kostsamt och riskabelt för mindre företag.

Förekomsten av garantier kan dock öka, om köparna av skogsplantor i större utsträckning

vänder sig till dem som kan erbjuda en garanterad kvalitet hos skogsplantorna, vilket kan

tvinga  konkurrenterna att göra detsamma för att inte förlora marknadsandelar. Ur köparens

synvinkel utgör garanti ett bra alternativ, dock med den nackdelen att köparen inte har någon

möjlighet att veta om säljaren fortfarande bedriver sin verksamhet vid garantitidens utgång.

Då stordriftsfördelar går att uppnå i många branscher torde det inte vara uteslutet att även

mindre producenter av skogsplantor kommer att slås ut av de större aktörerna på marknaden.

Vidare kan stora garantiåtaganden vissa år riskera att slå ut mindre företag. Konsekvensen av

detta blir att de garantier, som lämnats av producenter som riskerar att slås ut, är av lågt värde

för skogsägaren. 

Ovan har redogjorts för två möjliga alternativ för att skydda köparen av plantor mot  fel som

visar sig först efter reklamationstidens utgång. Alternativet att förlänga reklamationsfristen i

lag är inte lämpligt på den grunden att det skulle leda till högre priser för samtliga köpare,

vilket det eventuella skyddsintresset för skogsägare inte kan uppväga. Garantier med längre

åtagande än vad köplagen stadgar erbjuder ett gott skydd, dock med den nackdelen att

skogsägaren inte vet om han verkligen kan göra garantin gällande när han så önskar då han

inte vet om säljaren fortfarande bedriver sin verksamhet.

Ett tredje alternativ är en försäkringslösning. I påföljande avsnitt kommer grundläggande teori

och lagstiftning avseende försäkringar att presenteras. Vidare kommer jag att redogöra för

möjligheten att försäkra plantor, planteringskostnaden och förlorad tillväxt att redogöras samt

varför försäkring kan utgöra att bra alternativ för vissa skogsägare. Slutligen kommer frågan

om vem som skall försäkra, skogsägaren eller säljaren av plantor, att belysas.

8. Försäkring

Med bakgrund av tidigare avsnitt kommer här grundläggande teori rörande försäkringar att

presenteras, samt även viss försäkringsrätt. Den försäkring som främst skall behandlas är

skadeförsäkring.
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8.1 Vad bygger en försäkring på?

Enligt ekonomiska teorier kan personer delas in i tre kategorier avseende deras förhållande till

risk. Dessa tre kategorier är: riskskyende personer, riskneutrala personer samt personer som

snarast dras till risk. Den stora majoriteten tillhör den första kategorin, d.v.s. de är

riskskyende. När en person är riskskyende föredrar han en lägre men säker inkomst framför

en högre men osäkrare inkomst. Istället för att riskera hela beloppet tecknar den riskskyende

en försäkring som kan tillförsäkra honom en jämn inkomst.  Genom att betala en premie till

ett försäkringsbolag, avseende en viss sak eller en viss framtida inkomstkälla, kommer deras

inkomst att vara så mycket lägre som premien motsvarar men i gengäld kommer denna lägre

inkomst att vara jämn och således kommer deras exponering för en förlust att vara

minimerad.88

Men riskskyendet påverkas även av hur stort belopp som den enskilde riskerar att förlora i

förhållande till hans övriga tillgångar eller inkomst. Ju större andel av hans tillgångar eller

inkomst som han riskerar att förlora, desto större kommer även hans vilja till att försäkra sig

vara. Slutligen kommer även viljan till att försäkra sig att vara beroende av

försäkringsbolagens möjligheter att erbjuda en konkurrenskraftig försäkring.

Försäkringspremien måste avspegla förhållandet mellan det belopp som riskerar att förloras

samt sannolikheten för att detta inträffar och gör den inte det kommer många att välja att inte

försäkra sig.89

Villigheten hos skogsägaren att försäkra sig är givetvis beroende av hur riskskyende han är.

Riskskyendet påverkas av hur mycket skog som skogsägaren har, samt hur mycket av denna

som han har avverkat och därmed måste plantera. Men villigheten till att försäkra sig kommer

även att påverkas av hur hans finansiella situation i övrigt ser ut. Med en ansträngd ekonomi

kan ett krav från Skogsvårdsstyrelsen på nyplantering innebära en kraftig ansträngning av

ekonomin, vilket en försäkring skulle betydligt mildra effekterna av. Vidare kommer

skogsägarens villighet till att försäkra sig att påverkas av nivån på de årliga

premieinbetalningarna. Vid en för hög kostnad för premierna kommer skogsägaren vilja att

sköta försäkringen själv genom att göra årliga avsättningar.

                                                
88 Varian, Hal R., Intermediate Economics s. 220 ff 
89 Varian s. 220 ff.
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8.2 Vad är möjligt att försäkra?

I 35 § Försäkringsavtalslagen (1927:77), härefter FAL, anges att som föremål för

skadeförsäkring kan i princip varje lagligt intresse som kan uppskattas i pengar vara. Detta

gäller oavsett om detta sker i försäkringstagarens eller tredje mans intresse. Med intresse

avses risken att lida förlust i ett visst avseende om en viss framtida händelse inträffar som gör

att hans förmögenhet minskar. Detta innebär att ingen kan försäkra något som vid skada inte

medför en ekonomisk förlust för honom.90 Anledningen till detta är att det annars skulle vara

möjligt att försäkra en annan persons tillgångar och försäkringstagaren skulle därmed ha ett

intresse av att en skada inträffar.

Det är fullt möjligt att uppskatta skogsplantors värde i pengar, åtminstone vad gäller det

belopp som rör själva inköpskostnaden. Till kostnaden för inköp av plantor tillkommer även

kostnaden för plantering, vilken kan vara betydande då plantering ofta sker för hand. Då

plantor är ett biologiskt material har de dessutom en årlig tillväxt och hur denna skall värderas

behandlas nedan.

8.3 Hur är försäkringar uppbyggda?

8.3.1 Gruppindelning av försäkringstagare

Försäkring är ett ömsesidigt skydd som är resultatet av samverkan mellan ett stort antal

människor som är utsatta för samma eller liknande risk. Vad gäller risken är det en av de mest

centrala funktionerna för en försäkring. För att försäkringsbolag skall kunna erbjuda

försäkringar till premier som försäkringstagare är villiga att betala för krävs det att

försäkringsbolagen lyckas placera in försäkringstagare med liknande risk i samma grupp.

Metoden med att placera försäkringstagare med liknande risk i samma grupp benämns

”poolning”. Genom att vissa försäkringstagare representerar en högre risk än andra, när det

gäller risken för att en olycka skall inträffa, kommer de att tvingas betala en högre

försäkringspremie. I de fall när försäkringsbolagen inte lyckas utskilja försäkringstagare med

högre risk från dem med lägre risk kommer försäkringen att kollapsa. Detta beror på att

försäkringspremien kommer att vara baserad på en beräkning gjord på både hög- och lågrisk-

medlemmar. Resultatet blir att genomsnittet på risken kommer att vara högre än den som

lågriskmedlemmarna representerar och lägre än den som högriskmedlemmarna representerar.

                                                
90 Bertil Bengtsson, Försäkringsrätt s.78 ff.
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Konsekvensen blir att lågriskmedlemmarna subventionerar högriskmedlemmarna om de

betalar en premie som är fastställd på detta sätt.  Lågriskmedlemmarna kommer att välja att

söka efter alternativ till försäkringen och de som kvarstår är således medlemmarna med hög

risk som betalar en för låg försäkringspremie i förhållande till sin risk. Försäkringsbolaget

kommer då att tvingas höja premien avsevärt eller helt enkelt att sluta erbjuda försäkring inom

det aktuella området.91

8.3.2 Asymmetrisk information

Asymmetrisk information råder mellan den som tecknar en försäkring och den som försäkrar

genom att den som väljer att teckna en försäkring som regel har bättre information om de

speciella förhållanden som rör honom samt vilken risk det är att något inträffar som

föranleder en utbetalning från försäkringsbolagets sida.92 Från försäkringsbolaget sida är det

svårt att ta reda på all information rörande den som vill teckna en försäkring men det finns

vissa åtgärder försäkringsbolaget kan vidta. Vid tecknandet av försäkring kan

försäkringsbolaget minska informationsasymmetrin genom att de som önskar att teckna en

försäkring får ge försäkringsbolaget information om sin situation avseende  möjliga risker för

att en skada skall uppstå. Vidare har försäkringstagaren en upplysningsplikt gentemot

försäkringsbolaget och skall därmed meddela när förutsättningarna för försäkringen ändras

eller när risken för det försäkrade ökar.93 Frågan om hur mycket av informationsasymmetrin

som kan utjämnas kommer att vara beroende av hur mycket kostnader som läggs ned från

försäkringsbolagets sida samt även viljan hos den försäkrade att lämna upplysningar om

sådant som kan medföra en högre försäkringspremie för honom.

 

Upplysningsplikten finns reglerad i FAL 4-10 §§. Grundregeln enligt 4 § FAL är att avtalet är

ogiltigt om försäkringstagaren svikligen har uppgivit eller förtigit något förhållande av

betydelse för försäkringsgivaren. Dock att det viktigt att observera att försäkringsgivarens

ansvar inte helt upphör utan en viss försäkringsersättning kan utgå, beroende på hur allvarlig

förseelsen avseende upplysningsplikten är.94 Dock kan upplysningsplikten begränsas då en

representant för försäkringsbolaget har inspekterat det som skall försäkras och vid dessa fall

behöver inte försäkringstagaren upplysa om vad inspektören rimligen måste antas ha iakttagit.

Detta finns reglerat i 9 § 1 st. FAL. 

                                                
91 The Yale Law Journal vol. 96 (1987) s.1539 ff.
92 Cooter, Robert, och Ulen, Thomas, Law & Economics s. 43
93 Renmar, Sten, Egendomsförsäkring för företag s. 32
94 Bengtsson  s. 56
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För att ett försäkringsbolag skall kunna placera in försäkringstagarna i rätt riskgrupp krävs det

att försäkringsbolaget har en god vetskap om de förhållanden som råder hos

försäkringstagaren. De förhållanden som det kan vara av intresse för ett försäkringsbolag att

ha vetskap om vad gäller skogsplantor är, bl.a. var plantering skall ske, vilka förhållanden

som råder på den tänkta ståndorten, vad som skall planteras samt var plantorna är inköpta.

Genom att vissa områden naturligt är svårare att få god överlevnad och tillväxt på kommer

premien sannolikt att vara högre för dessa försäkringstagare då det medför en högre

sannolikhet för utbetalning. Vidare kan ett försäkringsbolag föreskriva vilka leverantörer av

plantor som skogsägaren skall köpa ifrån,  grundat på resultat från tidigare år. Resultatet av

det kan bli att försäkringsbolagen tvingar producenterna av plantor till att uppnå en högre

kvalitet.

8.4 Förutsebar skada

Det som skall omfattas av en försäkring måste vara en oviss händelse. Det får således inte stå

klart redan i förväg att denna händelse kommer att inträffa, se avsnittet om asymmetrisk

information.

8.5 Bevisfrågor

När en skada har inträffat eller om något gått förlorat och försäkringstagaren önskar få ut

ersättning, måste den försäkrade kunna bevisa att ett försäkringsfall föreligger. Grundsatserna

för bevisbörda och beviskrav är att försäkringstagaren har bevisbördan för att ett

försäkringsfall har inträffat. Dock är beviskravet inte ställt alltför högt, särskilt inte på de

försäkringstagare som är konsumenter. En försäkringstagare måste göra det mer antagligt att

ett försäkringsfall har inträffat än något annat alternativ. Det som krävs är en övervägande

sannolikhet och inte en fullständig visshet.95  

Vad gäller företagare har de inte samma lindrade bevisbörda som en konsument. Av

företagare måste det som regel krävas mer bevisning för att styrka att ett försäkringsfall

föreligger.96 Då de flesta skogsägare torde vara att anse som företagare kommer följaktligen

kravet på deras bevisning avseende om ett försäkringsfall föreligger att ställas högre. 

                                                
95  Lagerström, Peter, och Roos, Carl Martin, Företagsförsäkring  s. 38
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Frågan om bevisproblematiken har tidigare behandlats ur ett köprättsligt perspektiv. Där

konstaterades att det kan vara svårt att utröna vilken exakt orsak skadan eller plantdöden har.

Givetvis kommer det i vissa fall att vara fullt möjligt att upptäcka orsaken, men i många fall

är det konkurrerande orsaker till skadorna eller plantdöden och i dessa fall kommer utrymme

finnas för en mer skönsmässig bedömning. Vilken lösning parterna kommer att uppnå

kommer att vara beroende av parternas inbördes förhållanden där de stora inköparna av

skogsplantor kommer att ha en fördel i förhållande till de mindre köparna. Det förefaller då

vara olyckligt att i en försäkring täcka endast de skador som är att hänföra till plantmaterial

behäftat med ursprungliga fel då bevissvårigheterna avseende frågan om ett försäkringsfall

föreligger kommer att kvarstå. En enklare lösning vore snarare att låta försäkringen omfatta

samtliga skador och plantdöd, detta beroende på att det endast krävs att försäkringstagaren

kan visa med en övervägande sannolikhet (då skogsägare är företagare kommer kraven att

vara högre avseende bevisningen) att försäkringsfall föreligger. Att låta försäkringen avse

samtliga fall av skador och plantdöd kommer att medföra en högre försäkringspremie, men i

gengäld kommer försäkringstagaren att ha en större säkerhet avseende frågan om utbetalning

vid skada kommer att ske, vilket är något som de riskskyende försäkringstagarna önskar.     

8.6 Vilka förluster täcker en försäkring?

Principen vad gäller försäkringsersättning är att den skall täcka ekonomiska förluster, men

den skall inte möjliggöra att försäkringstagaren gör en ekonomisk vinst på försäkringen. Detta

finns reglerat i 39 § 2 st. FAL som är tvingande.97 Det värde som skall ersättas är enligt 37 §

FAL kostnaden för att få godset ersatt med nytt gods av samma slag efter avdrag för vad som

kan anses gått förlorat i värde genom ålder och bruk etc. Bedömningen av vilket värde som

det skadade eller förstörda skall åsättas sker med bedömning av vilket skick det skadade var i

omedelbart före försäkringsfallet. 

Som tidigare diskuterades  torde det vara det fullt möjligt att åsätta plantor samt den kostnad

som belöper på plantering ett värde. Då det normalt inte sker någon förslitning genom ålder

på plantor torde inte något avdrag för ålder etc. vara aktuellt. Av intresse är även frågan om

hur den förlorade tillväxten skall behandlas. Vad gäller bedömningen av plantornas tillväxt

och hur mycket skogsägaren kan tänkas ha förlorat måste en bedömning ske med bakgrund av

                                                                                                                                                        
96  Bengtsson s. 46
97 Tullberg, Mats, Försäkringsersättning  s. 43
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vilken tillväxttakt som råder i jämförliga områden d.v.s. i områden med naturligt dålig tillväxt

skall lägre ersättning för förlorad tillväxt utgå jämfört med områden där tillväxten är god.

8.7 Försäkring av tredje mans intresse

8.7.1 Vem kan teckna en försäkring till förmån för tredje man? 

Vid de flesta försäkringssituationer kom man urskilja två parter; försäkringstagaren och

försäkringsgivaren. Men det finns även möjlighet att en part tecknar försäkring till förmån för

tredje man. Anledningen till detta är egendomens bevarande kan vara av intresse för andra än

försäkringshavaren. Vid förlust eller skada på egendom är det normalt ägarens intresse som

drabbas och hans intresse benämns ägarintresset. Men vid sidan av ägarens intresse finns det

även andra som kan ha ett ekonomiskt intresse av att egendomen inte förstörs eller skadas och

detta intresse benämns kapitalintresse. Kapitalintresset kan även avse att man försäkrar tredje

mans egendom för att på detta sätt undgå krav från tredje man. Ett tillfälle då försäkring av

tredje mans egendom används är när försäkringstagaren har tredje mans egendom i sin

besittning, exempel på detta kan vara att panthavaren försäkrar pantsättarens egendom. 

Vid skadeförsäkringen är den grundläggande principen att försäkringsersättning inte utgår till

den som ej lidit någon förlust. Men genom lösningen med försäkring av tredje man intresse

utgår försäkring, trots att den som tecknade försäkringen inte har lidit någon förlust.  

Enligt 54 § FAL kan en försäkring av tredje man intresse gälla till förmån för ”envar, som, i

egenskap av ägare, panthavare eller innehavare av annan rättighet till godset eller emedan han

i anledning av avtal om godset står faran för detta, har intresse av att dess värde icke minskas

eller går förlorat”.

8.7.2 Risker med försäkring av tredje mans intresse 

I avsnittet om asymmetrisk information behandlades den upplysningsplikt som den som

önskar teckna en försäkring har gentemot försäkringsbolaget. Samma upplysningsplikt åligger

den som önskar teckna en försäkring till förmån för tredje man. Försäkringstagaren skall

således informera försäkringsbolaget om de förhållanden som är av betydelse för dem. I de

fall där försäkringstagaren har begått en förseelse kommer ersättningen till tredje man att helt

eller delvis innehållas beroende på hur allvarlig förseelsen anses vara.
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Då det är försäkringstagaren och försäkringsgivaren som står i avtalsförhållande med varandra

är det mellan dessa som avgöranden träffas rörande ändringar eller försäkringens upphörande.

Dock kan försäkringstagaren och tredje man avtala om att förändringar eller upphörande av

försäkringen endast får ske efter det att tredje man blivit underättad därom.  Vidare kommer

tredje man att vara beroende av att försäkringspremien erläggs av försäkringstagaren då

försäkringsskyddet för honom annars upphör.98

Avsikten med avsnittet om försäkring av tredje man intresse var att visa att det är möjligt för

en leverantör av skogsplantor att försäkra de kunder han har. Genom att försäkra kunderna

kan han  skydda sig mot de reklamationer som kan förekomma inom två år från det att risken

gått över på köparen, vidare kan en försäkring skydda längre än vad köplagen stadgar. En

anledning för en säljare av plantor att tillhandahålla denna försäkring kan vara att skapa en

konkurrensfördel gentemot konkurrenter då osäkerheten vid plantinköp, som är relativt stor

idag, kan minskas genom detta utsträckta skydd för köparna. Skulle en kund välja att köpa

plantor från en säljare som erbjuder detta utökade skydd kommer priset på plantorna att vara

högre med tanke på de kostnader som försäkringen medför för säljaren,  vilka han kommer att

kompensera sig för genom höjda priser. Riskerna för köparen av plantor, som skall vara

skyddad av försäkringen, förefaller vara höga då han riskerar att få minskad eller ingen

ersättning alls om försäkringstagaren (säljaren) har brustit i upplysningsplikten gentemot

försäkringsbolaget. Vidare är köparen av skogsplantor beroende av att försäkringstagaren

verkligen erlägger premien.

8.8 Rättsekonomisk teori

Inom rättsekonomin finns teorier bl.a. om hur riskerna i ett avtal skall fördelas mellan

avtalsparterna. Dessa teorier är främst tänkta att komma till användning vid tvist och då

parternas avtal inte ger tillräcklig vägledning om riskfördelningen. Rättsekonomerna försöker

med hjälp av teoretiska modeller utreda vem av parterna i en tvist som skall stå ansvaret i de

fall som en risk realiseras och utvecklas till en skada. För att modellerna skall fungera måste

vissa antaganden göras t.ex. måste både parterna ha en liknande attityd till risk d.v.s. vara lika

riskskyende. Dock måste det observeras att teorierna i många fall innefattar antaganden om

verkligheten som i avsevärd mån avviker från hur det egentligen förhåller sig. Dessa teorier

                                                
98 Där inget annat anges bygger avsnitt 8.7.1 och 8.7.2 på  Hellner, Jan, Försäkringsrätt  s. 298-337
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kommer i korthet presenteras här då de kan bidra till att se problematiken ur en annorlunda

synvinkel.

Den första teorin ställer två grundläggande frågor. Den första frågan undersöker huruvida

någon av parterna har haft möjlighet att undvika skada till en kostnad som understiger

skadans förväntningsvärde. Med skadans förväntningsvärde avses skadans maximala

skadebelopp multiplicerat med sannolikhetsfaktorn för att skadan skall inträffa. Om båda

parternas kostnader för att undvika skadan understiger dess förväntningsvärde skall den part

som kunnat undvika skadan till lägst kostnad stå risken. Om ett tillfredsställande svar inte kan

ges på denna fråga blir nästa fråga vilken av parterna som kunnat ombesörja den bästa

försäkringen d.v.s. den försäkring som ger bäst täckning till lägst pris. Den som således skall

svara för risken är den part som kunnat tillhandahålla bäst försäkring till lägst pris.99 För att

denna modell ska vara användbar krävs att det i efterhand är möjligt att ta reda på vilka

kostnader respektive part skulle ha haft för att undvika en skada samt de kostnader respektive

part skulle ha haft för en försäkring. Ytterligare en nackdel är att den siktar på att fördela

risken i efterhand när skadan redan har inträffat, vilket kan vara olyckligt.

Den andra rättsekonomiska teorin ser på problematiken utifrån en annorlunda synvinkel.

Enligt detta synsätt skall den som kontrollerar en risk svara för den och bära hänförliga

kostnader. Skulle ansvaret läggas på annan part som inte kan kontrollera risken, vare sig

genom egna skyddsåtgärder eller genom avtal med tredje part, kommer inte de skyddsåtgärder

som vidtas att vara ekonomiskt motiverade. Detta beror på att den som är ansvarig inte kan

påverka säkerheten och den som kan påverka säkerheten inte har tillräckliga motiv till att

förbättra den.100 Relaterat till försäkringar innebär detta att den som kontrollerar risken även

skall ombesörja försäkring. Dock kan problem med denna modell uppstå när det är flera parter

som kontrollerar risken.

Det finns ytterligare teorier om försäkring inom rättsekonomin och dessa teorier ser främst till

vem som kan försäkra billigast. Men som vi skall se nedan är det inte endast en fråga om vem

som kan försäkra till lägst kostnad.

                                                
99  Ott, Claus, och Schäfer, Hans-Bernd, Lehrbuch der Ökonomischen Analyse des Zivilrechts s. 260 ff. 
100 Skogh, Göran, och Lane, Jan-Erik, Äganderätten i Sverige s. 93 ff. 
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8.9 Vem skall försäkra?

Enligt den rättsekonomiska teorin skall den som kan ombesörja den billigaste försäkringen

även vara den som skall försäkra. Men att endast söka efter vem som kan försäkra till lägst

kostnad kan vara olämpligt då det finns andra viktiga aspekter vilka bör tas med i

bedömningen. Som tidigare nämnts är det av stor vikt att försäkringsbolagen lyckas placera in

försäkringstagarna i pooler där premien skall motsvara förväntad förlust multiplicerat med

sannolikheten för detta. I fallet med försäkring av tredje mans intresse kommer de

upplysningar som försäkringsbolaget inhämtar vara beroende av dels de upplysningar som

tredje man lämnar samt av de upplysningar som försäkringstagaren (säljaren) lämnar. Detta

ökar risken för att försäkringsbolagen får felaktig information vilket i förlängningen kommer

att leda till högre premier.101 Av denna anledning kommer de försäkringar som en försäljare

kan erbjuda sina kunder att vara dyrare än de som en köpare av plantor kan teckna själv.

Men premien på en försäkring är inte den enda faktor som kan påverka valet mellan att

försäkra själv eller att inneha en tredjemansförsäkring. Just det faktum att de som är

riskskyende föredrar en något mindre men säker inkomst framför en större men osäkrare

inkomst tyder på att de, för att minska på osäkerhetsmoment i form av risker med att

upplysningsplikten inte är helt uppfylld eller att premien inte blivit erlagd, kommer att välja

att försäkra sig själva. Skogsägare som har ett större skogsinnehav eller skogsägare med god

ekonomi är inte lika riskskyende som de mindre skogsägarna och kommer därför inte att

försäkra sig i lika stor utsträckning.

8.10 Är en försäkringslösning möjlig?

Som framgått ovan utgör skogsplantor ett möjligt objekt att försäkra men intresset från

skogsägare är till stor del beroende av vilken premiekostnad det skulle bli för dem. Då det

redan idag finns möjlighet att försäkra skog mot såväl stormskador som brandskador tyder

detta på att kompetensen hos försäkringsbolagen finns, varför en reell möjlighet att skapa en

försäkring avseende skogsplantor finns. 

En försäkringslösning där skogsägaren är den som tecknar försäkringen kommer att medföra

lägre kostnader för skogsägaren än de övriga alternativen. Detta beror på att

försäkringsbolagen är specialiserade på att sprida risker mellan ett stort antal

                                                
101 The Yale Law Journal Vol. 96 (1987) s. 1548
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försäkringstagare, vilket normalt sker till en lägre kostnad än om en enskild väljer att vara sin

egen försäkringsgivare. En försäkringslösning är dock beroende av att försäkringsbolagen får

ett tillräckligt antal försäkringstagare att sprida risken ibland samt att det är möjligt att

klassificera  försäkringstagarna i olika grupper med ledning av den risk de representerar. 

Vad gäller de problem i bevishänseende som har redovisats tidigare kommer de att vara

avsevärt mindre om försäkringen täcker samtliga skador samt alla plantor som dör, istället för

att endast avse plantor som är behäftade med fel. Men som vi har sett går en viss felprocent

hos plantorna inte att undvika. Då det endast är möjligt att försäkra sig för framtida händelser

vilka är ovissa kan inte försäkringen omfatta denna felprocent då den inte är att anse som en

oviss händelse.

9. Avslutande kommentarer

Tidigare i denna uppsats har det framgått att det inte är möjligt att framställa plantor utan att

en viss andel av dem kommer att vara behäftade med fel. De flesta skogsägare torde vara

medvetna om att en viss andel av de plantor som de köper är behäftade med fel och

följaktligen kommer de att kräva att denna felprocent avspeglas i priset. Men när denna

felprocent är större än vad som kan anses som godtagbart uppstår problem för skogsägaren

p.g.a. han inte alltid kan bevisa att plantorna verkligen var behäftade med fel p.g.a. att felen

uppträder först efter reklamationstidens utgång.

I det föregående avsnittet presenterades försäkring som en möjlig lösning på frågan om vilket

som är det mest ekonomiskt effektiva sättet för en skogsägare att skydda sig mot fel som visar

sig först efter reklamationstidens utgång. Genom att skogsägaren själv tecknar en försäkring

kan han uppfylla de krav på upplysning som försäkringsbolagen kräver avseende

försäkringstagarens risk m.m., vilket torde öka försäkringsbolagens möjlighet att skapa en

försäkring till en premie som skogsägaren är villig att betala. Då försäkringsbolagen är

specialiserade på att överta försäkringstagares risk torde de kunna erbjuda en försäkring till ett

lägre pris än vad skogsägaren skulle kunna åstadkomma genom ombesörja sin egen

försäkring. Skogsägaren kan ombesörja sin egen försäkring genom att göra avsättningar till

olika försäkringsändamål eller genom att undanta vissa skogsarealer från avverkning.  
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Skogsägaren kommer att välja att försäkra det han har planterat under den tid då det är som

störst risk att skada inträffar. Författaren anser att en tid av 10 år kan vara lämplig. Alla fel

uppträder dock inte inom denna tid men skogsägarens risk torde ändå vara kraftigt reducerad. 

Genom att försäkringsbolag väljer att erbjuda försäkringar avseende skogsplantor kan de bidra

till att driva utvecklingen av kvaliteten på skogsplantor framåt. Försäkringsbolagen har ett

intresse av att de plantor som försäkringstagaren köper är av högsta kvalitet. Av den

anledningen  kan de komma att föreskriva att de plantor som försäkringstagaren köper skall

komma ifrån en plantproducent vars plantor föranlett det minsta antalet

försäkringsutbetalningar. Detta skulle driva utvecklingen mot plantor med högre kvalitet

framåt då producenter annars riskerar att slås ut om deras plantor skulle uppvisa en högre

felprocent än vad andra plantproducenters plantor gör.
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