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Välkomna!

• ...till presskonferens om skogen!

• ”Skogsriket Sverige” är landsbygds-
ministerns PR-kampanj för att grönmåla
skogsbruket

• Vi har tackat nej till att delta!
• Vi vill visa hur det ser ut egentligen:



Vad kan falken se?

• Falken_flyger

• Reserv: http://vimeo.com/69233161



Sveaskogs satsar på ökad
produktion i skogen

• På grund av trakthyggesbrukets överavverkning sedan 1950-talet finns inte tillräckligt
med avverkningsmogen skog för att bibehålla eller öka uttaget. Därför anser sig
Sveaskog tvungna att hugga skogar med höga naturvärden.

• Metoden för att göra detta obehindrat är att göra om naturvärdeslokaler till
produktionsskog. Eftersom man gör detta utan insyn och utan att berätta för någon så
blir det väldigt enkelt.

• Som tur är har vi tillgång till äldre kartor där man kan se att de skogar som nu
avverkas bara för några år sedan var naturvärdeslokaler.

• Att göra om naturvärdeslokaler till produktionsskog strider mot Sveaskogs egen
policy.







Melakträskliden

Över 170-årig, brandföryngrad höjdlägesbarrskog på toppen av Melakträskliden i Arvidsjaurs
kommun. Länsstyrelsen har klassat skogen som urskogsartad, men Sveaskog har i tysthet
klassat ner skogen till produktionsskog, PG, som skall huggas för att bidra till bolagets guld.



Melakträskliden

Ostticka i en urskogsartad granskog vid Melakträsket intill Melakträskliden. Arten är rödlistad och
placerad i toppen av värdepyramiden vid naturvärdesbedömning av granskog. En
"urskogsindikator" säger Skogsstyrelsen.



Melakträskliden

Samma urskogsartade granskog av nyckelbiotopsklass vid Melakträsket. Sveaskogs ekologer har
sedan åtminstone 2009 haft kännedom om skogens naturvärden men klassat den som
produktionsskog klar att avverkas. Naturskogar i Norrbotten som denna och övriga som visas i
albumet betalar priset för Sveaskogs guld! Det tiger bolaget om.



Blekingbäcken

Naturskogen vid Blekingbäcken, också den i Arvidsjaurs kommun. En nerklassad
naturvårdsskog som nu betalar priset för Sveaskogs guld. Den skall avverkas,
markberedas och planteras för att bli en trädplantage.



Stor-Renberget

Stor-Renberget, ett landskapsberg i Arvidsjaurs kommun med höjdlägesbarrskog kvar bara på
toppen. Sluttningarna är redan kalhuggna. Nu har Sveaskog även klassat ner naturskogen på
toppen till produktionsskog och snitslat den för slutavverkning. Detta trots rödlistade arter av
klass "urskogsindikatorer" och trots att det visat sig svårt att återbeskoga till och med på den
lägre belägna sluttningen.



Huvudproblem för skogen:

• Skogspolitiken
• ”Skogsministern”
• Generaldirektören





Problem
• Skogsstyrelsens (SKS) förre generaldirektör accepterades

inte av skogsbolagen, och sparkades av landsbygdsministern
• Istället tillsattes Monica Stridsman som generaldirektör, som

inlett sin karriär på 80-talet med att avverka fjällnära skog
• Stridsman vägrar följa skogsvårdslagens skydd för fjällnära

skog med höga naturvärden (Änok-fallet)
• Stridsman tillämpar skendialoger utan inflytande för

miljörörelsen
• På uppmaning av en skogsbolagsdirektör stoppade Stridsman

skogsvårdskonsulenter att redovisa skogsbrukets brott mot
naturvårdshänsyn vid avverkningar

• SKS polisanmäler hyggesfritt skogsbruk som brott, men inte
tiotusentals brott mot naturhänsynsparagrafen

• Före Stridsman redovisade SKS statistik andelen skyddad
produktiva skogsmark, nu redovisar SKS även improduktiva
marker utanför reservat som om det vore ”skyddad skog”





Problem (forts)
• Landsbygdsminister Erlandssons har svikit ansvaret för vår

gemensamma miljö med det ensidiga budskapet ”Av
äganderätten följer förfoganderätten”

• Regeringen införde programmet ”KOMET” för
reservatsbildning, som drar ner på farten, ger mindre och
sämre skog skyddad och kostar mer

• Landsbygdsministern uppdrog åt SLU att göra
en propagandafilm för ”Skogsriket”

• Budgetpropositionen påstår att regeringens åtgärder och
Skogsstyrelsens arbete har haft stor betydelse för att uppnå
målen i skogspolitiken, att den befintliga modellen för
skogsförvaltning och gällande regelverk är väl anpassade för
att uppnå de två jämställda målen om produktion och miljö. -
Medan miljömålet Levande skog misslyckas.

• Budgetpropositionen påstår även att ”Dialogen mellan
sektorns intressenter om miljöhänsyn som samordnas av
Skogsstyrelsen har väsentligt bidragit till att utveckla samsyn.”





Problem (forts)
• Skogspolitiken tillåter vårt gemensamma skogsbolag

Sveaskog att undergräva värnet av skogarna
• Sveaskog hävdar att man skyddar 20% av skogen, men

det är inte mer än 10% i sammanhängande skogsyta,
resten är spridda träd och trädgrupper, som man väljer
att räkna som en yta fast de inte får ytans funktion

• Sveaskog jagar nu efter gammelskogar utöver 10 % av
ytan och avverkar dem - ett nedklassningståg

• Sveaskog räknar ytor med virkesuttag i Ekoparker som
ytor för ”naturvård skötsel”, det ingår i ”skyddade 10 %”

• Sveaskog vill dubbelräkna genom att ”hyra ut” sin
”frivilligt” skyddade skog





Vi behöver

• Ett hållbart nyttjande av skogen, där naturens,
människans och samhällets samlade behov
sätts i fokus

• Skogsskötsel som medför att vi uppfyller våra
åtaganden inom EU- och FN-konventioner

• Det regelverk som styr skogsbrukets påverkan
på miljön ska ligga i miljöbalken





Som innebär
• Skydda skog så vi klarar FN:s Riokonvention

och Nagoyaavtal – 20 procent av produktiv skog!
• Klara miljömålen Levande skogar, Begränsad

klimatpåverkan, Ett rikt växt och djurliv
• Skydd för alla naturskogar, nyckelbiotoper,

gammelskogar med hotade arter
• Återskapa skogstyper som försvunnit - lövskog
• Skog för människans välbefinnande
• Inga kala hyggen – hyggesfritt skogsbruk på 1/3

av ytan, trädrika hyggen på övriga avverkningar
• Straffbart att bryta mot lagens naturvårdskrav!
• Akta skogsmarken!  Klimatet kräver det





Och för att nå dit krävs

• En ny skogspolitik
• En ny skogsminister
• En ny GD



Tack fTack fTack fööör uppmr uppmr uppmääärksamheten!rksamheten!rksamheten!
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