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Öppet brev till Sveaskogs styrelse 
 
Sveaskog förvaltar 14 procent av den produktiva skogsmarken. Detta bolag ägs gemensamt av hela svenska folket, via 

svenska staten. Sveaskog bör därmed ha en ansvarsfull och öppen roll som informationsgivare i frågor som rör hur 

bolaget bedriver skogsbruk och hanterar fastighetsinnehavet. Allmänheten bör ha rätt och möjlighet att få ta del av 

sådan information. Naturskyddsföreningen har sedan många år tillbaka granskat och dokumenterat Sveaskogs 

skogsbruk och är av uppfattningen att detta inte fullt ut bedrivs hållbart. Föreningen har även fått starka signaler från 

omgivningen om att Sveaskogs skogsbruk i svenska folkets skogar inte är långsiktigt uthålligt. Vidare har föreningen fått 

tydliga indikationer på att Sveaskog avverkar skog i allt lägre åldrar.  

 

Sveaskog uttrycker höga ambitioner beträffande det skogsbruk som bedrivs och avsätter vidare sammantaget ca 10 

procent av innehavet för naturvård i form av frivilliga avsättningar. Frivilliga avsättningar är en viktig pusselbit i den 

svenska bevarandestrategin som syftar till att bidra till måluppfyllelse för det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande 

skogar” samt det internationella Nagoya-åtagandets mål 11. Det är därför av största vikt att de frivilliga avsättningarna 

lever upp till kriterier om långsiktighet, transparens och kvalitet. Naturskyddsföreningen har dock uppmärksammat att 

Sveaskog omfördelar delar av sina avsättningar att klassas från naturvårdsskogar med syfte att bevara biologisk 

mångfald till produktionsskogar med syfte att avverkas. I norra Sverige har, enligt uppgift, ca 20 000 hektar 

naturvårdsskogar omfördelats, eller planeras omfördelas. Var dessa skogar finns och innehåller i form av höga 

biologiska värden är inte för allmänheten känt. 

 

Naturskyddsföreningen menar att Sveaskogs skötsel av svenska folkets skogar är av ett stort allmänintresse. Hur skogen 

sköts berör alla de människor som lever och verkar i, eller besöker områden där Sveaskog förvaltar skogsinnehavet. 

Skogen är en hjärtefråga för svenska folket och ses i första hand som en upplevelse-, miljö- och livskvalitetsresurs, inte 

som en produktionsresurs. Skogen har för den breda allmänheten helt förlorat sin roll som välståndsskapare. Nu ses 

den istället som en livskvalitetsskapare.
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Mot bakgrund av ovanstående samt med hänvisning till att Sveaskog endast förvaltar svenska folkets skogar begärde 

Naturskyddsföreningen i juni 2014 ut information om statens fastighetsinnehav i syfte att få en god överblick över hur 

uthålligt Sveaskogs skogsbruk bedrivs. Det svar som föreningen nyligen erhöll från Sveaskog ger inte den önskade 

överblicken som efterfrågad information skulle ge. En överblick som Naturskyddsföreningen anser vara rimlig för 

allmänheten att ta del av. Sveaskog hänvisar dels till att arbetet att ta fram efterfrågad information är för omfattande, 

dels att informationen är känslig ur ett marknadsperspektiv relaterat till volym som Sveaskog planerar att avverka. 

Naturskyddsföreningen vill här påpeka att vi inte har efterfrågat information om kubikmeter virke, utan arealer i hektar 

redovisade på Sveaskogs marknadsområden och kommuner. Vidare förväntar sig föreningen att Sveaskog har all denna 

information i sina databaser i planeringssyfte och för en god överblick. 

 

Sveaskog är ett statligt bolag och Naturskyddsföreningen menar att med detta följer förväntningar om öppenhet och 

transparens. I brist på transparenta svar från Sveaskogs ledning ber Naturskyddsföreningen härmed Sveaskogs styrelse 

att bistå föreningen med följande information: 

 

 

• Aktuell åldersfördelning (samtliga åldersklasser) på hela innehavet av produktiv skogsmark som Sveaskog 

förvaltar - uppdelat på kommuner, redovisat med polygoner på karta. 

• Planerade avverkningsobjekt för de närmaste 3 åren redovisat, med slutavverkningsåldrar, i arealer i hektar för 

föryngringsavverkning uppdelat på Sveaskogs tre marknadsområden. 

                                                 
1 Kairos Future2005. Framtidsfrågor för skogen.  



• Areal produktiv skog klassat som NS (Naturvårdande skötsel) redovisat i arealer i hektar uppdelat på Sveaskogs 

tre marknadsområden. 

• Planerade naturvårdsåtgärder för de närmaste 5 åren, samt genomförda naturvårdsåtgärder sedan 2002, 

redovisat i arealer i hektar uppdelat på Sveaskogs tre marknadsområden. 

• De naturvårdsskogar i marknadsområde nord som omklassificerats eller planeras att omklassificeras till 

produktionsskogar redovisat med polygoner på karta. 

• Areal äldre
2
 skog som finns kvar inom Sveaskogs tre marknadsområden och ingår inom klassificeringen NO/NS 

redovisat i areal i hektar.  

 

I Sveaskogs svar framkom det att Sveaskog från och med i höst kommer att publicera de förändringar som sker i de 

frivilliga avsättningarna, d.v.s. vilka arealer som nedklassas från frivilliga avsättningar till produktionsskogar. Föreningen 

ser positivt på detta, det är ett steg i rätt riktning vad gällande transparens. Dock är detta inte ett svar på vår specifika 

fråga gällande marknadsområde nord.  

 

Vidare ser föreningen positivt på att Sveaskog kommer att bilda en ekopark av brandområdet i Västmanland. Detta 

innebär dock att Sveaskog, enligt uppgift, kommer att nedklassa 1500 hektar av idag frivilligt avsatta områden till 

produktionsskogar i syfte att avverka. Naturskyddsföreningen önskar därmed även ta del av vilka avsättningar som 

kommer att nedklassas. 

 

Vi menar att tillgång till ovanstående information är av stort allmänt intresse. Att offentliggöra denna information 

innebär att svenska folket får en inblick i hur Sveaskog långsiktigt sköter och brukar statens skogar. Om Sveaskog inte 

vill lämna ut ovanstående information innebär detta att det i princip är omöjligt för allmänheten att bilda sig en 

uppfattning om Sveaskogs skogsbruk alls bedrivs långsiktigt hållbart med tillräcklig och rätt hänsyn till alla skogens 

värden. Det innebär också att Sveaskog tydligt brister i den transparens och öppenhet som svenska folket bör kunna 

förvänta sig av ett statligt bolag som bedriver en verksamhet vilken berör en mycket stor del av Sveriges befolkning. 

 

  

Med vänlig hälsning, 

 

 

                  
Johanna Sandahl   Malin Sahlin 

Ordförande    Sakkunnig skogsfrågor 

Naturskyddsföreningen   Naturskyddsföreningen  

                                                 
2 I detta fall efterfrågas för MO syd >100 år, MO mitt >120 år samt MO nord >140 år 


