
Naturskyddsföreningen har i en ny rapport visat att svenska skogsbolag systematiskt bryter mot 
lagstiftning om naturhänsyn och ofta bryter mot reglerna i certifieringen FSC. Skogsbruket utanför de 
stora bolagen är om möjligt ännu sämre på att följa lagstiftningen, och arbetar efter en certifiering 
med lägre krav än FSC eller inte efter någon certifiering alls. 

Den undersökning som ligger till grund för våra påståenden om lagbrott är gjord av Skogsstyrelsen 
och efter som den har upprepats under en rad av år kan tyvärr slutsatsen dras att lagen följs allt 
sämre. 

Vi förstår att skogsnäringen tycker det är besvärligt när vi sprider dessa entydiga fakta till de kunder 
på kontinenten som köper produkter från svenska skogar. Men istället för att tala om hur man vill 
förbättra sig, för att faktiskt börja följa svensk lagstiftning de och åtaganden man gjort på 
marknaden, går både näringen och facket till samlat försvar. 

I en aggressiv insändare från Alf Hallén med flera (Kuriren x/x) och i en debattartikel från LRF-
representanterna Lindfors och Hjärtberg (Kuriren 26/5) förfasar man sig över att vi berättat att 
naturhänsynen är sämre än lagstiftningens krav på vart fjärde kalhygge i Norra Norrland. Vi kommer 
självfallet sprida också denna reaktion till skogsnäringens kunder på kontinenten – att man nästan 
försvarar lagbrott och inte kan redovisa en enda åtgärd för förbättringar. 

Vi tror att denna kontraproduktiva inställning mer än något annat försämrar konkurrenskraften för 
svenskt skogsbruk. En sådan inställning gör också att de markägare som sköter sig – och särskilt de 
som överträffar lagens krav – systematiskt missgynnas. Det tycker vi är synd eftersom skogen är en 
viktig resurs i det hållbara samhället, om den bara brukas med tillräcklig varsamhet. 

Lindfors och Hjärtberg tar också upp frågan om skydd av skog. På den punkten vill vi klargöra att 
både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen gemensamt har bekräftat de uppgifter som vi använder – på 
både Noliamässan om de gröna näringarna i Piteå den 21 maj, och på Länsstyrelsen i Norrbottens 
hemsida, konstaterar myndigheterna att ungefär dubbelt så mycket skog som idag måste skyddas 
formellt i Norrbotten för att det kortsiktiga delmålet om Levande skogar ska uppnås. På längre sikt 
har både myndigheter och forskare – och alla politiska partier – sagt att mer skog måste skyddas 
formellt, även om det återstår att lägga fast ett nytt mål. 

Att markägare utöver det formella skyddet också gör viktiga naturvårdsinsatser genom frivilligt skydd 
av skog är givetvis bara positivt, särskilt om det handlar om värdefull naturskog som är tänkt att 
sparas för framtiden. Då skyddas hotade arter och då binder skogen koldioxid som annars snabbt 
frigörs decennier efter kalhyggen och sprids när skogsnäringens kortlivade produkter omsätts. 

Ökat skydd och ökad naturhänsyn gör inte bara skogsbruket mer hållbart, vi tror att det då också kan 
bli mer konkurrenskraftigt. 

Den som avverkar naturskogar med höga naturvärden kommer vi fortsätta ge kritik. Den som tar 
lagstadgad och utlovad hänsyn till naturen har allt att vinna på vårt arbete. Den som gör mer får våra 
applåder.  (Publicerat i Norrbottenskuriren 31 maj 2010) 
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