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Sveaskog och öppenhet

Bästa riksdagsledamöter och övriga intressenter
Sedan flera år tillbaka har ideella naturvårdare i fält följt hur skogsbolagen lever upp
till sina åtaganden. När vi bedömt att brister föreligger har vi har påtalat detta och
ställt berättigade frågor och bett om svar.
Flera av er har som intressenter kunnat följa dialogen.
Senaste året har uppföljningen främst riktats mot Sveaskogs skogsbruk i södra
Norrbotten. Bristande respekt för gjorda åtaganden har framkommit, även om
Sveaskog har den prisvärda målsättningen att vara ett föredöme för svenskt
skogsbruk och naturvård. Funna övertramp har lett till kritik från vår sida och begäran
om att bolaget öppet redogör för gjorda eller planerade ingrepp där brister bedömts
förekomma.
Detta har Sveaskog vägrat sedan ett halvår tillbaka.

Bara undertecknad samman med några få andra naturvårdare skall muntligt få
Sveaskogs svar. Alla övriga intressenter skall hållas utanför. Detta trots att
Sveaskog är ett statligt bolag som förvaltar svenska folkets skogar och
offentligt lovat öppenhet.
Ett aktuellt exempel på Sveaskogs vägran är avverkningen på Brännliden i
Arvidsjaurs kommun. (Klicka och evt vänta några sekunder tills bildspelet med texten
kan öppnas).
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogHoggLavskrikans
Gammelskog02?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogHoggUrskogsarta
dGammelskogPaBrannliden?authuser=0&feat=directlink
Den planerade slutavverkningen av myrholmar på Erik-Larsamyran i Piteå kommun
är nästa. Många fler exempel finns.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogHuggerMyrholmar
OchUddarIErikLarsamyran?authuser=0&feat=directlink
Sveaskog har även vägrat svara på våra frågor om bolagets samråd med samerna
om kontroversiella avverkningar och problematiken kring samråden. Det finns skäl att
återkomma till denna fråga.
Vi anser att alla intressenter skall kunna följa Sveaskogs skogsbruk och
argumentering. Det är ett legitimt krav på en offentligt utlovad öppenhet.
Kanske kan en påminnelse till Sveaskog av dem som har en starkare röst än vi och
som delar vår uppfattning om öppenhet få bolaget att tänka om.
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