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Ämne: Sveaskogs skogsbruk. Den svenska modellen.Avsnitt XIV. 
 
Bästa Ann, Anette och Johan 
  
Vuolver ligger i inlandet i Arvidsjaurs kommun. Det gränsar till Stor-Renberget som från 
början var ett statsskogsobjekt av reservatsklass med stora värdekärnor, men som nu 
nerklassats av Sveaskog och till stora delar redan avverkats. 
På Vuolverbergets sydostsluttning har Sveaskog troligen 2012 / 2013 gjort ett ca 15 
hektar stort och hårdhänt markberett hygge. Den naturskog som växte där är nästan helt 
kalhuggen och marken är sönderkörd. Platsen har koordinaterna: 
x 7287626; y 1688786. 
Sveaskogs skogsmaskiner har gått skövlande hårt fram på hygget. 
Marken är svårt sargad, såsom framgår av bilddokumentationen. 
Kantzonen mot vatten är ställvis obefintlig. Samma gäller mot myrmark. Många lågor är 
sönderkörda. 
Se bifogade bildalbum. (Klicka och evt vänta några sekunder, klicka på ”här”. 
Öppna sedan bildspelet). Bilderna i albumet är tagna den 12.8.2014 av undertecknad. 
Bifogar även en nyligen tagen film där samma hygge kan ses från ovan. 
  
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogOchDenSvenskaMo
dellen?authuser=0&feat=directlink 
  
http://www.helistock.se/fscswe1.jsp 
  
Återigen, Sveaskog har överavverkat sina skogar i södra Norrbotten. 
Samtidigt som bolaget ofta kommer med självberöm och prisar den svenska modellen 
hugger man ner naturskogar som den på Vuolver lika hårdhänt som på Domänverkets 
tid. 
Sveaskog klassar även ner sina naturvårdsskogar till produktionsskog. Det sker helt 
internt, bolaget vägrar tala om var skogarna ligger trots att Sveaskog ständigt försäkrar 
att man är ett öppet bolag. Skogarna avverkas i tysthet. 
  
Vet allmänheten, kunder, riksdagsfolk, certifierare och utländska miljörörelser hur 
det går till i Sveaskogs marker i södra Norrbotten? 
Vi tror inte det. Det är därför vi informerar. 
  
Hur motiverar ni Sveaskogs hårda framfart i skogen på Vuolver? 
Ser fram emot Sveaskog svar. 



Uppmanar återigen bolaget att skicka svaret till samtliga intressenter som fått detta brev. 
Vi tror inte att de blir uttröttade av att läsa svaret, snarare tvärtom, även om Sveaskogs 
talesperson Herman Sundqvist återkommande påstår detta och upprepar att Sveaskog 
är ett öppet bolag. 
   
Med vänlig hälsning 
  
Björn Mildh, ideell naturvårdare 
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. 
  
 


