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2017/18:363 Avverkningshot i skogar med höga naturvärden
Det har genom åren kommit ett antal rapporter om brister i Sveaskogs
naturvårdsarbete. Vi i Vänsterpartiet är fullt medvetna om att Sveaskog inte är
det enda skogsbolaget som brister i detta avseende, och att det även finns fall
där Sveaskog har genomfört naturvårdsåtgärder som bör framhållas. Men
Sveaskog är ett statligt skogsbolag som ägs av oss alla, vilket enligt
Vänsterpartiets uppfattning bör innebära att höga krav bör ställas på att
ekologisk hållbarhet och miljöhänsyn inte ställs åt sidan för att bolaget ska ge
ekonomisk avkastning till staten. Samtidigt är det ställt utom allt tvivel att
statliga Sveaskog avverkar skyddsvärda skogar, trots regeringens uttalade
ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras och inte avverkas. Att säkerställa
att statens eget bolag inte avverkar skyddsvärda skogar, och därmed ställer
ekologisk hållbarhet och miljöhänsyn åt sidan, måste rimligen vara
utgångspunkten för varje regering som värnar om ett ekologiskt och långsiktigt
hållbart skogsbruk.
Det finns ett flertal exempel på att Sveaskogs naturvårdsarbete tydligt brister i
både transparens och hänsyn. Naturskyddsföreningen har vid ett flertal tillfällen
lyft behovet av att de naturvärdesinventeringar som bolaget gör inför
avverkningsplaner blir offentliga för allmänheten. I dag kan bolaget förändra
klassificeringen av ett skogsområde som frivilligt skyddas till att bli en skog för
produktion utan att det kommer till allmänhetens kännedom. Inte heller
kommer själva grunderna för denna omklassificering allmänheten tillkänna.
När Sveaskog vägrar redovisa sina inventeringsresultat framstår det som att
bolaget har något att dölja, i synnerhet när det kommer till skogar där ideell
naturvård har kunnat påvisa mycket höga naturvärden. Att tillgängliggöra
Sveaskogs inventeringar för allmänheten skulle dock kunna stärka bolagets
trovärdighet i naturvårdsarbetet.
Genom åren har Sveaskog även genomfört ett flertal slutavverkningar i skogar
som varit dokumenterat skyddsvärda. För tillfället finns ett akut hot mot de
skyddsvärda skogarna vid Norra Brännvinsberget och Södra Ormtjärn i Ore
skogsrike i Rättviks kommun. Sedan mitten av december finns både
miljöorganisationer och ideella naturvårdare från Dalarna på plats i området för
att bevaka utvecklingen och framföra krav på att skogarna skyddas från
avverkning. År 2016 avverkade Sveaskog ett av områdena på Brännvinsberget
trots att bolaget informerats om de höga naturvärden som fanns där. I det
avverkade området hade Naturskyddsföreningen dokumenterat mer än 160 fynd
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av 40 olika signalarter, varav 26 stycken rödlistade.
Jag är starkt oroad över de många signaler jag får runt om i landet om att
Sveaskog avverkar dokumenterat skyddsvärda skogar med livsmiljöer för en
mängd hotade och rödlistade arter. Det får mig att undra om Sveaskogs
avkastningskrav är så högt satta att bolaget bedömer att de måste avverka
skyddsvärd skog för att nå sina ekonomiska mål.
Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael
Damberg:

1. Avser ministern att vidta några åtgärder för att, via ägardirektiven, förändra
styrningen av Sveaskog så att bolaget ges utrymme att öka sitt naturvårdsarbete
och därmed sluta avverka livsmiljöer för hotade arter?
2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att bolagets transparens, och
därmed trovärdighet gentemot allmänheten, i naturvårdsarbetet ska kunna öka?
3. Tänker ministern vidta några åtgärder med anledning av nuvarande hot mot
de skyddsvärda skogar i Ore skogsrike som förvaltas av Sveaskog?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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