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Upprop med önskelista inför jul: 

Kris i skogen – agera nu! 
 

För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:  
 
- Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige. 
 
- Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet 
Levande skogar nås. 
 
- Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna 
mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, 
kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv. 
 
- Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. 
 
Det är kris i världens skogar. Två nya internationella FN-rapporter från IPCC1 och IPBES2 visar att en 
katastrofal framtid väntar för klimatet, världens skogar och dess biologiska mångfald.  
 
Det är mindre än en månad kvar till år 2020. Enligt internationella och nationella miljömål ska då 
minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl 
förbundna system.3,4 Förlusten av viktiga habitat ska då ha halverats, och om möjligt helt stoppas. 
Idag är endast 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad.5 

 
I skrivande stund är åtskilliga skogar med höga naturvärden planerade för avverkning i Sverige. 
Exempel på naturskogar med höga naturvärden som är avverkningsplanerade av statliga 
skogsbolaget Sveaskog finns att läsa i exempelsamlingen Avverkningshotade Sveaskog-skogar (mars 
2019). Sedan mars 2019, har Sveaskog redan hunnit avverka två av skogarna; Tjittjer i Arvidsjaurs 
kommun och den norra delen av det värdefulla skogsområdet vid Abmoberg i Sorsele kommun. 
Sveaskogs avverkning i naturskogen Lill-Skarja i Arvidsjaurs kommun avbröts i sista stund i april 2019 
på grund av protester från miljörörelsen. 
 
Fler exempel på naturskogar med höga naturvärden som är avverkningsplanerade av olika 
skogsbolag och andra markägare under 2019 finns med i Avverkningshotade skogar. I några av dessa 
fall har nu avverkningsanmälningarna tillfälligt frysts eller dragits tillbaka efter protester från 
miljörörelsen men skogarna saknar fortfarande formellt skydd. 
 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Formellt-skydd-av-skog/Bevara-naturvarden-i-skogen/Skog-med-hoga-naturvarden/
http://skyddaskogen.se/sv/om-oss/rapporter-och-dokument/rapporter?view=download&id=83
http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/200-svenska-kategori/aktuellt/4782-sveaskog-avverkade-skyddsvaerd-skog-i-sorsele-trots-protester
http://skyddaskogen.se/sv/kampanj/karatj/aktuellt/4743-avverkning-i-samebyns-skog-i-arjeplog-avbroets-tack-vare-protest
http://skyddaskogen.se/sv/om-oss/rapporter-och-dokument/rapporter?view=download&id=120


Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut – vi når inte miljömålen.6 Potentialen 
att nå miljömålen minskar för varje avverkning som sker i skogar med höga naturvärden. 
 
Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Ni beslutsfattare måste sätta ner 
foten! Drygt 45 000 privatpersoner och 23 organisationer kräver skydd av samtliga skyddsvärda 
skogar som Sveaskog förvaltar genom kampanjen Vår skog (https://varskog.nu/). 
 
Agera nu. 
 
Julian Klein, talesperson, Skydda Skogen 
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner 
Lina Burnelius, klimat och landanvändningsexpert 
Marcus Lidström, tf ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län 
Katja Kristoffersson, ordförande Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen 
Mattias Ahlstedt, ordförande, Naturskyddsföreningen i Dalarna 

Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg 
Karin Sundqvist, ordförande, Naturskyddsföreningen Sandviken 
Margareta Wikström, ordförande, Naturskyddsföreningen i Rättvik 

Per Darell, Naturskyddsföreningen i Alvesta      
Jonas Nordenström, Sorsele skogsgrupp 
Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna 
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion 
Andreas Magnusson, skolstrejkare, FridaysForFuture Sverige 
Robin Zachari, kanslichef, Skiftet          
Pella Thiel, koordinator, Naturens rättigheter i Sverige 
Peder Karlsson, ordförande, End Ecocide Sverige 
Henrik Hallgren, ordförande, Lodyn 
David Bennett, ordförande, Omställningsnätverket 
Eva Waldemarson, ordförande, Svenska Botaniska Föreningen 
Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges Mykologiska Förening 
Martin Westberg, ordförande, Svensk Lichenologisk Förening 

Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas Vänner    
Jan Brenander, Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 

Stig-Åke Svenson, ordförande, Dalarnas Ornitologiska förening    
Larsgunnar Nilsson, ordförande, Tjust Fågelklubb   
Leif Lundberg, medlem i Maskaure sameby 
Johan Lind, ordförande, Naturfotograferna/N 

 
Vi forskare stödjer kraven i uppropet eftersom det är högst angeläget att vi agerar: 
 
Ellen Larsson, docent i systematik och biodiversitet, Göteborgs universitet 
Erling Ögren, tidigare professor, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
Hans Persson, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
Jan Lagerlöf, pensionerad professor, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
Karin Bengtsson, Universitetslektor, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet 
Lars-Ove Wikars, fil.dr entomologi, Uppsala universitet  
Louise C. Andresen, forskare, Göteborgs Universitet 
Margareta Ihse, Professor emerita, Stockholms universitet 
Nicklas Jansson, skogsforskare, Linköpings universitet  
Niclas Norrström, lektor i ekologi, Högskolan i Skövde 

Sonja Leidenberger (Dr), forskare och lektor, Högskolan i Skövde 
Stig-Olof Holm, lektor i ekologi, Umeå universitet 
Åsa Kasimir, docent, Göteborgs universitet 

http://www.varskog.nu/
https://varskog.nu/
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