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Kommentar till Svenska Greenwashingpriset
Sveaskog har tilldelats det svenska Greenwashingpriset. ”Det är bra att greenwashing
uppmärksammas och att vi, som Sveriges största skogsägare, granskas. Däremot håller vi inte
med om att Sveaskog sysslar med greenwashing”, säger Olof Johansson, biolog och
skogspolitisk chef på Sveaskog.  
Som Sveriges största skogsägare och med staten som ägare ska Sveaskog vara ett föredöme för ett hållbart skogsbruk. Mot
denna bakgrund, och med tanke på att vi har flera samtidiga mål och rättmätiga förväntningar, så är det inte så konstigt att Jordens
Vänner nu lyfter fram Sveaskog som skogsbrukets representant för denna utmärkelse. Det understryker de utmaningar vi har, men
också möjligheterna, och vi tar detta som en grund för fortsatt diskussion för förbättring och utveckling.

– Det är bra att greenwashing uppmärksammas och att Sveaskog, som Sveriges största skogsägare, granskas. Däremot håller
vi inte med om att Sveaskog, som avsatt drygt 460 000 hektar (motsvarande 670 000 fotbollsplaner) av företagets brukade
skogsmark för naturvård, sysslar med greenwashing, säger Olof Johansson, biolog och skogspolitisk chef på Sveaskog.  

Sveaskogs ambition är att kombinera ett långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk med att bevara, skydda och återskapa skogs- och
vattenområden för en ökad biologisk mångfald.

– Vi förstår de frågeställningar som lyfts kring Sveaskogs skog och vi vet att vi står inför en rad olika utmaningar framöver. Just
därför jobbar vi intensivt, långsiktigt och ansvarsfullt med dessa utmaningar. Skogen har haft och kommer även fortsatt att ha en
viktig roll i den gröna omställningen samtidigt som det är nödvändigt att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden, säger Olof
Johansson. 

Svenska Greenwashingpriset är instiftat av Jordens Vänner.

För mer information, kontakta:
Olof Johansson, skogspolitisk chef, Sveaskog, 070-586 22 58
Sveaskogs presstjänst: 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att
bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela
Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se


