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Öppet brev: Avverka inte fler värdefulla skogar i Ekopark Hornsö 
 
Hej! 
 
Sveaskogs Ekopark Hornsö i Kalmar län är ett av västra Europas viktigaste område för 
bevarandet av hotade insekter. Artrikedomen är unik med hela cirka 700 kända arter av 
vedlevande skalbaggar, varav mer än 200 är rödlistade. 
 
Nu har Sveaskog avverkningsanmält en oregistrerad nyckelbiotop i ekoparken (diarienummer 
A 19848-2018). Skogen gränsar till Getebro naturreservat. Ett ledande konsultföretag inom 
naturvård inventerade skogsområdet under 2018 på uppdrag av Länsstyrelsen och bedömde 
då att tallnaturskogen var en nyckelbiotop. Bland annat finns de rödlistade arterna 
tallgångbagge (VU) och hårig blombock (NT) i skogen. Tallgångbaggen, som omfattas av 
åtgärdsprogram, ställer stora krav på sin livsmiljö och är beroende av gammal skog med god 
och kontinuerlig tillgång till nyligen döda tallar.  
 
Sveaskog har informerats om skogens höga naturvärden men trots det är avverkningsanmälan 
inte tillbakadragen. Skogen har redan hunnit underröjas och Sveaskog svarar att de gör en 
annan bedömning. 
 
Enligt skogsbrukscertifieringen FSC måste nyckelbiotoper undantas från skogsbruk. Det är 
högst anmärkningsvärt att statliga Sveaskog agerar så här ansvarslöst i sina värdefulla ekopar-
ker. Självfallet måste bolaget ta hänsyn till naturvärdesbedömningar som utförs av invente-
rare med hög biologisk kompetens. Statliga Sveaskog måste agera föredömligt och genast dra 
tillbaka sin avverkningsanmälan. 
 
På Sveaskogs hemsida framhålls att få landskap i Sverige har bättre förutsättningar än Hornsö 
att bevara ett rikt djurliv. Här finns en skogsmosaik med gamla tallskogar, rika ädellövskogar 
och fuktiga lövsumpskogar vilket ger livsrum för många sällsynta skalbaggar, fjärilar och fåglar.  
 
Trots detta har Sveaskog under årens lopp avverkat ett flertal värdefulla skogar med höga 
naturvärden i Hornsö, vilket påtagligt försämrat förutsättningarna för hotade arter att 
utveckla livskraftiga populationer och sprida sig.   
 

https://www.sveaskog.se/upplev-skogen/besoksomraden/ekopark-hornso/?AcceptCookies=true
https://sverigesradio.se/artikel/6844034
https://sverigesradio.se/artikel/6844034


Dessutom anger Sveaskog i de ekologiska målbilderna för Hornsö ekopark att naturtypen 
tallnaturskog med höga naturvärden ska öka till 20 % från utgångsläget år 2004 som var 3 %.  
Ord och handling verkar alltså inte gå hand i hand när det gäller Sveaskogs uttalade målbilder 
och naturvårdsambitioner.  
 
Förutom områdets unika naturvärden har Hornsö även stor potential för friluftsliv och 
naturturism vilket på sikt skulle kunna skapa många nya lokala arbetstillfällen. Högsby, Nybro 
och Mönsterås kommun har redan börjat utvärdera förutsättningarna för en framtida 
nationalpark i Hornsö. Då är det inte läge att försämra framtidsutsikterna för detta unika 
naturområde, Sveaskog. 
 
Enligt internationella och nationella miljömål ska i år minst 17-20 % av alla landområden vara 
bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system. I Kalmar län har endast 3,1 % 
av landarealen formellt skyddats vilket inte är i närheten av genomsnittet för landet. 
 
Det finns alltså inget utrymme för avverkning av fler värdefulla skogar i Ekopark Hornsö – nu 
får det vara nog! Se till att leva upp till era egna ekologiska målbilder och dra genast tillbaka 
er avverkningsplan i den nyckelbiotopsklassade tallnaturskogen. Vi vill inte se fler 
avverkningar i våra statliga skyddsvärda skogar! 
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https://www.sveaskog.se/globalassets/jakt-fiske-och-friluftsliv/ekoparker/ekoparksplanhornso.pdf
https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/skyddad-natur/pong/tabell-och-diagram/skyddad-natur-per-kommun/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/skyddad-natur/pong/tabell-och-diagram/skyddad-natur-per-kommun/

