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Hotade arter och 300 åriga träd borta efter SCA-avverkning 
Skogsbolaget SCA har avverkat två skogar i Norrbotten med mycket höga 
naturvärden och med många fynd av rödlistade arter. Ett femtiotal brott mot 
den internationella miljömärkningen FSC har upptäckts av Naturskydds-
föreningen i Norrbotten vid en inventering i juni 2008. SCA har förbundit sig att 
följa kraven i FSC-standarden och en anmälan kommer nu att lämnas in till FSC 
i Sverige. 
– SCA lever inte upp till sitt FSC-åtagande och bör mista sin miljöcertifiering, 
säger Virpi Törlind, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. 
SCA har haft annonskampanjer med rubriken ”Med naturen som förebild”, där de 
berömmer sig själva för sina höga ambitioner i naturvård. Men verkligheten är en 
annan. Vid inventeringen hittade Naturskyddsföreningen i Norrbotten 14 
avverkningsanmälda SCA-skogar som ännu inte avverkats. Dessa skogar har 
mycket höga naturvärden. Ett stort antal rödlistade arter hittades och i flera av 
skogarna fanns områden med nyckelbiotopskvalitéer. 
– Det är anmärkningsvärt att SCA:s rutiner fortfarande inte fungerar när det gäller att 
lokalisera skyddsvärda skogar och förhindra att de avverkas. SCA borde ha lärt sig 
något av det stora antalet anmälningar om brister och den debatt som förts om 
bolagets skogsbruk det senaste året, säger Virpi Törlind, ordförande i 
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. 
Dessutom fann vi två avverkningar med allvarliga brister i naturhänsynen och med 
solklara brott mot FSC-reglerna. De avverkade skogarna fanns i Mårdsel, Gällivare 
kommun, och vid Åbojen, Bodens kommun. Vid Mårdsel avverkade SCA en 
gammelskogsrest av nyckelbiotopklass med träd som var över 300 år gamla. Vid 
Åbojen har nästan 50 hektar naturskog med höga naturvärden kalavverkats under 
våren 2008. 
- Kortsiktiga ekonomiska vinster styr bolagets skogsbruk. Skyddar man ett område så 
hugger de ett annat. Kan man inte ta ansvar för att skogens ekosystem finns kvar för 
kommande generationer ska de heller inte bedriva skogsbruk, säger Niklas 
Johansson, Naturskyddsföreningen i Norrbotten. 
Vid inventeringen i juni 2008 kunde ett femtiotal brott mot FSC-standarden 
konstateras. Dessa brott har dokumenterats och en anmälan mot SCA kommer att 
lämnas in. SCA:s skogsförvaltning i Norrbotten har under flera år saknat någon med 
ansvar för miljö- och naturvård. Att ingen kontrollerar ifall nödvändiga 
naturvårdsåtgärder vidtas bidrar säkert till att FSC-reglerna regelbundet bryts.  
Efter att Naturskyddsföreningen i Norrbotten redovisat resultatet av inventeringen för 
SCA, har bolaget endast valt att avsätta två hela områden för naturvårdsändamål. 
Bolaget planerar fortfarande att avverka i de övriga 12 oskyddade områdena, trots att 
de har höga naturvärden. Ett av svaren vi fick från SCA var lite oväntat: "Vi tar 
hänsyn till arterna när vi avverkar skogen." 
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– Avverkningar i dessa områden skulle vara förödande för de hotade arter som lever 
där. Detta skulle stå i strid med SCA:s miljöåtaganden, där bolaget lovar att värna 
den biologiska mångfalden i skogen. SCA har en mycket lång väg att vandra innan 
bolagets naturvård når upp till en acceptabel nivå för ett långsiktigt hållbart 
skogsbruk, säger Virpi Törlind. 
Det nationella miljömålet ”Levande skogar” har inte uppnåtts ännu, och ledande 
forskare, Skogsstyrelsen och Miljömålsrådet bedömer att målet inte kommer att 
kunna nås till 2020. Otillräckliga arealer av skyddad skogsmark och 
föryngringsavverkning av naturskogsliknande bestånd är två viktiga anledningar till 
att målet inte kommer att uppnås. 
Per Simonsson i SCA-ledningen sade i våras att SCA skyddar sju procent av sin 
produktiva skogsmark och att de sparade skogarna har erkänt höga naturvärden. 
Samtidigt lät SCA förstå att på sikt kommer bara fem procent av arealen att sparas, 
vilket är den lägsta gränsen för vad FSC-åtagandet kräver. FSC-certifieraren 
granskar sedan i vintras SCA:s skogsbruk på grund av ett stort antal anmälningar om 
grova övertramp av FSC-reglerna.  
- Trots den granskning som SCA är utsatt för, fortsätter bolaget att hugga 
naturskogar med områden som håller nyckelbiotopklass, trots att det åtagit sig att 
följa FSC-reglerna. Kan vi konsumenter som vill köpa miljömärkta trävaror lita på 
SCA eller blir vi lurade när vi köper bolagets FSC-märkta produkter, frågar sig Virpi 
Törlind. Som läget är nu anser jag att SCA seglar under falsk flagg med sitt FSC-
certifikat och sin fina naturvårdspolicy. Ifall inte bolaget visar bättre vilja att följa FSC-
reglerna i framtiden, anser jag att bolaget inte är värdiga att behålla sitt certifikat, 
avslutar Virpi Törlind. 
 
 
För mer information: 
Läs inventeringsrapporten från de 14 hotade skogarna och de två avverkade 
skogarna. 
http://www.norrbotten.snf.se/skog/inventeringar/2008/SCA/Rapport_SCA_2008.pdf 
 
Fria pressbilder från finns på 
http://www.norrbotten.snf.se/skog/avverkningar/2008/SCA/boden/abojen/ 
http://www.norrbotten.snf.se/skog/avverkningar/2008/SCA/gallivare/mardsel/ 
http://www.norrbotten.snf.se/skog/hotade/2008/SCA/boden/kvarnbacken/ 
 
För frågor kontakta: 
Virpi Törlind, ordförande 070-321 55 30 
virpi.torlind@naturskyddsforeningen.se   

Niklas Johansson, kontaktperson för inventeringen 070-250 44 47 
niklas.johansson@naturskyddsforeningen.se 
 


