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Angående brevet: ” Böda och Hornsö ekopark kan främja mångfald, friluftsliv och turism i Kalmar län” 
 
Vi vill börja med att tacka för ert brev i denna angelägna fråga.  
 
Precis som ni skriver så har Tomas Kronståhl, tillsammans med Anders Åkesson C, motionerat i 
riksdagen för att få till stånd en förändring. Även om motionen avslogs så finns det all anledning att 
fortsätta vår strävan för att Sveaskog ska förändra sitt arbetssätt.  
 
Vi är fortfarande övertygade om att det behövs en översyn av förvaltningen av Sveaskogs ekoparker 
som ska syfta till att öka de ekonomiska mervärdena för Sverige och samtidigt främja den biologiska 
mångfalden i våra skogar. Naturens mångfald, tillgång till naturen för turism och friluftsliv kommer bli 
än mer viktigt i framtiden. I de tider vi nu lever i med en pågående pandemi så har det redan skett ett 
märkbart uppsving för vandring och annan naturturism.   
 
Vi måste hitta en lösning som gör att vinsterna från ekoturismen kommer förvaltaren av markerna till 
del. Sveaskog får i nuläget en mindre intäkt från fiskekort och jaktarrenden. Drift och underhåll av 
leder, rastplatser, vindskydd och liknade kostar Sveaskog pengar samtidigt som de stora intäkterna 
från turismen hamnar hos den lokala besöksnäringen. Skatteintäkterna som genereras hamnar i det 
offentliga. Sveaskogs ledning har fått tydliga direktiv att företaget ska leverera vinst på sista raden. 
Att i det läget prioritera en verksamhet som bara i princip innebär utgifter är svårt. Därför är det vår 
uppgift att politiskt förändra direktiven till Sveaskogs ledning så att de kan sköta ekoparkerna på det 
sätt som ekoparkerna bör skötas på.  
 
Förändringen som vi söker är möjlig att genomföra. Vi kommer på olika sätt fortsätta kampen för att 
alla Sveriges ekoparker ska kunna vara en grund för biologisk mångfald, folkhälsa och 
turistverksamhet. I de kontakter och möten vi har kommer vi tala för att regeringen ser över hur 
ekoparkerna förvaltas. Vi tror verkligen att en förändring som innebär att parkerna blir en grön 
näring med inriktning natur- och ekoturism i förlängningen kommer generera högre ekonomiska 
värden än dagens traditionella skogsbruk.  
 
Vänligen, 
Tomas Kronståhl 
Laila Naraghi 
Björn Petersson 
Riksdagsledamöter för Socialdemokraterna i Kalmar län 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckla-sveaskogs-ekoparker-med-mer-naturturism_H7022133

