Missbruk av svenska folkets skog
Sveaskog är ett statligt bolag som förvaltar hela folkets skog. Sveaskog är
landets största skogsägare. Ägarna, det svenska folket, har rätt att kräva en
god förvaltning som undviker att skada naturvärden, rennäring, friluftsliv och
ekoturism. Idag finns allvarliga brister. Sveaskog behöver ta ansvar för
skogens mångfald av omistliga värden och bli bättre på att ta emot och
beakta åsikter på hur detta viktiga uppdrag ska skötas.
Sveaskog förvaltar närmare 15 procent av landets produktiva skogsmark. Detta
förpliktar! Varje statligt bolag har ansvar för att förvalta gemensamma ekonomiska
tillgångar på bästa sätt. Sveaskog har ansvar för vår gemensamma livsmiljö i
skogen, områden som inte bara tillhör oss, utan även kommande generationer.
Genom sitt stora markinnehav har Sveaskog även ett systemekologiskt ansvar, dvs
att bevara de svenska skogarnas ekologiska värden. Naturligtvis vill och bör
många ha ett ord med i laget. Det är därför av yttersta vikt att Sveaskog visar
respekt och ödmjukhet mot dem som uttrycker synpunkter om hur våra tillgångar
och framtidshopp förvaltas.
Hindrar utveckling av hyggesfritt skogsbruk
Sveaskog tycks ha blivit prestigemässigt låst till nittonhundratalets
trakthyggesbruk, det som skapar stora kalhyggen och bara fläckvis lämnar
miljöhänsyn. Medan den statliga Skogsstyrelsen numera lyfter in hyggesfritt
skogsbruk i sin verksamhet, tycks det tvärtom vara avgörande för Sveaskog att
förhindra att hyggesfritt skogsbruk införs på någon betydande del av vår
gemensamma skogsmark. I praktiken är vi idag i slutfasen av en total
landskapsomdaning. Plantageliknande produktionsytor har ersatt våra tidigare
variationsrika kontinuitetsskogar. En hög virkesproduktion prioriteras enfaldigt.
Med ett hyggesfritt skogsbruk på en betydande del av marken skulle skogens
mångfald av funktioner kunna tillvaratas bättre. Samtidigt skulle man gynna ett
samspel mellan skogsbruk och andra viktiga näringar såsom renbete, ekoturism,
friluftsliv, svamp- och bärplockning.
Sveaskog fortsätter att avverka skogar som är viktiga för andra funktioner
• Sveaskog avverkar skogar med höga naturvärden på egen mark.
• Sveaskog avverkar stora sammanhängande gammelskogar och ignorerar
därvid Skogsstyrelsens rekommendationer.
• Sveaskog avverkar skog av nyckelbiotopkvalitet på privat mark.
• Sveaskog avverkar lavrika skogar i renskötselområdet.
• Sveaskog kalavverkar skogar som har stora upplevelsevärden för
lokalbefolkningen och naturturismen.
Propagandablogg på Sveaskogs hemsida. Sveaskog låter på sin hemsida
skogschefen, på en blogg, förmedla nedvärderande synpunkter på budbärare och
driva en bakåtsträvande skogspolitisk linje. Vi anser att det är märkligt att ett

statligt bolag överhuvudtaget bedriver politisk påverkan givet dess ägande. Vid
besök på hemsidor för flera statliga bolag gick det inte att hitta någon motsvarande
partisk blogg. Särskilt anmärkningsvärt är att på bloggen recenseras och avfärdas
journalister som har redovisat Sveaskogs tillkortakommanden i kritiska reportage.
Här dömer alltså statens bolag ut fria media.
Sveaskog följer inte sin uppförandekod.
I Sveaskogs uppförandekod sägs: ” Vi lyssnar på de som har synpunkter på
verksamheten och tar tillvara och bemöter kritik på ett förtroendeskapande sätt. Vi
strävar efter att svara på synpunkter och frågor skyndsamt.”
Sveaskogs skogschef har en nedvärderande attityd mot dem som reagerar kritiskt
mot hur bolaget sköter våra gemensamma skogar. Sveaskogs skogschef vägrar
komma med skriftliga svar på ställda frågor per e-post. Vid samråd med
rennäringen har Sveaskog missbrukat sitt övertag.
Av Sveaskog har vi rätt att förvänta oss:
• bevarande av gammelskogar vars betydelse för biologisk mångfald visas av
där levande rödlistade arter
• stopp för slutavverkning av skogar med värden för andra samhällsfunktioner
såsom ekoturism, rennäring och friluftsliv.
• öppenhet och god kommunikation med omvärlden
• skriftliga svar på skriftligt ställda frågor i brev
• att slippa propaganda och särintressepolitisk påverkan
• en ledning som inte anser sig ”stå över” naturskyddare, journalister, m fl.
Som företrädare för ideell naturvård i län där Sveaskog har stora markområden har
vi fått många signaler och fakta som visar att Sveaskogs ledning inte alls motsvarar
de förväntningar som vi anser att man kan ha på dem som är beslutsfattare för
förvaltningen av vår gemensamma skog. Detta har pågått systematiskt över lång
tid. Det är dags att Sveaskog ansluter sig till en modern syn på skogsbruk och
demokratiska arbetssätt.
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