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Lita inte på Skogsstyrelsens generaldirektör.  
 
Skogstyrelsens generaldirektör Monica Stridsman bereder vägen för skogsbrukets ökade 
exploatering i Kurirens insändarpalt på påskafton.  
 
Monica Stridsman började sin karriär med förödelse av fjällskog som förvaltare på 
Domänverket i Jokkmokk, och är på väg att kröna karriären med förödelse av fjällskog . Hon 
punkterar det bräckliga skydd fjällskogen fick av kampen på 80-talet genom att öppna för 
avverkning av fjällnära skogen i Änokdeltat. Skogen i Änok är skyddsvärd nyckelbiotop 
enligt skogsstyrelsens egna tjänstemän och av väsentlig betydelse för naturvården enligt 
länsstyrelsens tjänstemän. Enligt §18 i skogsvårdslagen får inte tillstånd till avverkning ges, 
om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården. 
Ändå låter generaldirektören myndigheten utfärda avverkningstillstånd där.  
 
Under Stridsmans karriär har hennes förmåga att kommunicera budskap på ett oklart och 
konfliktförnekande sätt trasslat ihop sej som en luddig tråd. På SkogsNoliamässan i Piteå maj 
2010 fick hon en rak fråga av debattledaren om hur mycket skog som egentligen är skyddad i 
Norrbotten. Istället för att rakt redovisa myndighetens fakta 2 procent nedom fjällnära och 9 
procent om fjällnära inkluderas, så svarade hon något otydligt om att det finns olika siffror, 
och undvek en konflikt med partsintresset skogsnäringen. Även hennes insändare är fylld med 
dimridåer som döljer hur naturhänsynen vid slutavverkningar försämrats, att 37 procent av 
hyggena nu inte uppfyller lagens måttliga krav, att Dalarna är sämst i landet med 47 procent 
där nästan vartannat hygge bryter mot lagens krav.  
 
Men i Dalarna sprack fasaden. Skogsbolaget StoraEnsos direktör ringde upp generaldirektör 
Stridsman när de lokala skogsstyrelsetjänstemännen avsåg att tillkännage statistiken för 
allmänheten. Generaldirektören stoppade tjänstemännen från att publicera den artikel de 
förberett. I SR P1:s program Kaliber påstår Stridsman att tjänstemännen inte stoppats, men 
tjänstemännen själva intygar att de stoppats. Det är uppenbart att skogsstyrelsens 
generaldirektör Monica Stridsman är en marionett i händerna på skogsbrukets mest 
avkastningskrävande aktörer. De skogsbruksverksamma som vill ha en miljömässigt hållbar 
avvägning mellan brukande och bevarande i skogsbruket kan känna sej besvikna.   
 
Det står nu klart efter Kalibers grävande reportage, att vi inte kan lita på att Monica Stridsman 
som generaldirektör kommer att säkerställa att miljömålen för skogen uppfylls. Inte heller 
verka för Sveriges internationella åtaganden för biologisk mångfald. Vi kan vänta oss fler 
dimridåer för att dölja det som händer: Att skogsbruket blir allt sämre på att ta miljöhänsyn, 
motarbetar målet för skydd av skog, planerar för expansion och intensivare exploatering som 
kommer att drabba naturen allt hårdare.     
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