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Angående Sveaskogs naturvård
Kort bakgrund till det naturvårdande skyddet av skog i Kalmar län
Andelen formellt skyddad produktiv skogsmark är fortfarande låg i Kalmar län, ca 3 % enl SCB.
Dessutom finns frivilliga avsättningar, nästan dubbelt så mycket, men om dessa är kunskapen
dålig, insynen för utomstående begränsad och skyddet över tid osäkert.
Som en av länets största skogsägare spelar Sveaskog en särskilt viktig roll i skyddet av våra
skogar. Den senaste tiden har flera anmärkningsvärda avslöjanden gjorts om dess frivilliga
avsättningar, vilket gör medlemmar och styrelsen i Naturskyddsföreningen i Kalmar län
(Länsförbundet) bekymrade över Sveaskogs naturvårdpolitik, den verkar inte vara ett uttryck
för god naturvårdshänsyn och -agerande.
Sveaskog är ett statligt bolag, som ska förvalta sitt betydande skogsinnehav på ett sätt som är
förenligt med de beslut som fattats av riksdagen, dvs lika vikt vid produktion och naturvård,
och regeringen har ett ansvar att detta följs.
Därför vänder sig Länsförbundet till Länsstyrelsen
Vi på Länsförbundet menar att nivån av naturvårdshänsyn är alldeles för låg, och eftersom vi
ser ett stort behov av att Sveaskogs naturvårdsavsättningar granskas av en oberoende aktör,
vänder vi oss direkt till länsstyrelsen. Ni är svenska statens företrädare i länet och det är
svenska staten, och indirekt svenska folket, som äger statliga Sveaskog.
Strax innan midsommar presenterade TV4 två inslag, baserade på intervjuer man gjort och Per
Jiborns bloggartiklar, varvid det framkommer hur Sveaskog i sina redovisade
naturvårdsarealer räknar med de områden man redan sålt till Naturvårdsverket, vilka sedan
blir naturreservat. I det första inslaget, Sveaskog redovisar sålda marker som naturvård,
kommenteras förfarandet av Naturskyddsföreningens (Riks)ordförande Johanna Sandahl som
”anmärkningsvärt”. I det andra TV4-inslaget kräver hon granskning, ”lägg korten på bordet”,
vilket Länsförbundet gärna samtycker till.

Sveaskog bemötte uppgifterna i TV4, se Kommentarer och bakgrund kring naturvårdsareal
och såld mark. Man förklarar dem med att stora delar av företaget var felinformerade. Vidare
menar Sveaskog att de ekologiska landskapsplanerna inte ska tolkas som redovisningar av
bolagets naturvårdsarealer. Likväl börjar landskapsplanerna med att säga att så är fallet. Som
bekant har kring Sveaskogs naturvårdspolitik sedan ett par år en mängd debattinlägg
framförts i olika media, men dessa finns inte anledning att referera här.
Vad länsförbundet vill att Länsstyrelsen gör
Det är inte helt lätt att värdera sanningshalten i dessa olika uppgifter kring Sveaskogs
naturvårdsinsatser och -policy. Eftersom Sveaskogs oklarheter verkar vara mer omfattande i
östra Småland, med många landskapsplaner framtagna av Sveaskog, och andelen skyddad
skog är låg i Kalmar län, vill Naturskyddsföreningens i Kalmar län att Länsstyrelsen
genomför följande.


Begär att regeringen omgående tillsätter en oberoende granskning av Sveaskogs
naturvårdsarealer, i hela landet.



Innan den granskningen är klar ska inte Sveaskog (få) avverka några skogar i östra
Småland med höga naturvärden, möjligen i samarbete med Skogsstyrelsen.



Tydliggör sin roll gentemot Sveaskog, t. ex. om eventuell samverkan utöver det kända
och ”ordinarie” samarbetet mellan Sveaskog och länsstyrelsen kring Böda och Hornsö
ekoparker.
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