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Chef stab Miljö och hållbar utveckling Olof Johansson olof.johansson@sveaskog.se  

Naturvårdschef Stefan Bleckert stefan.bleckert@sveaskog.se  

Styrelseordförande Göran Persson info@sveaskog.se  

 

Kopia: Roland Offrell– Bureau Veritas - r_offrell@hotmail.com  

 

Allt sämre naturhänsyn på Sveaskogs hyggen i Misterhult m.fl.! 

Skogsgruppen i Oskarshamn, en grupp inom Oskarshamnsbygdens fågelklubb, har fortsatt 

med stickprovskontroller och dokumentation i fält av bl.a. Sveaskogs avverkningsmetoder 

med avseende på natur- och miljöhänsyn. Vi har tyvärr tvingats konstatera att Sveaskog inte 

direkt förbättrats när det gäller naturhänsyn vid planering och genomförande av sina 

skogsbruksåtgärder. Detta är naturligtvis förvånande och ytterst allvarligt för ett bolag som 

gått i bräschen för att bli ledande på naturvårdshänsyn och produktion. Den verklighet vi 

möter ute i skogen och på avverkningsytorna skiljer sig allt mer från den bild som bolaget valt 

att presentera. Skogsgruppens medlemmar har nu följt bolagets verksamhet i årtionden och 

bara under senare år har ett stort antal avverkningsplatser besökts. I stort sett alla dessa har 

uppenbara brister och långa listor på överträdelser från det regelverk som bolagets säger sig 

följa, vilket våra dokumentationer visar. Här finns också troliga brott mot FSC:s standard, 

t.ex. 6.3.18 naturvärdesträd och 6.5.3 körskador.  

Vi väljer därför att informera naturvårdsansvariga inom koncernen om tydliga återfall i ett 

schablonskogsbruk med klara kvalitetsbrister. Vi avser också att formellt informera 

certifieringsansvariga om de dokumenterade bristerna. Naturligtvis kommunicerar vi ut våra 

iakttagelser inom samhällets olika sektorer.  

Stickprov visar bristande hänsyn 

Våra tre bifogade rapporter är som sagts tre stickprov, men kan inte som brukligt är, avfärdas 

av ansvariga, som engångsföreteelser. Tyvärr är verkligheten i skogen en annan. Frågan är om 

ambitionen i miljövårdsarbetet sänkts generellt i produktionsskogen? Sveaskogs ansvariga är 

naturvården svaret skyldig. Vi medverkar naturligtvis i fältbesök om detta skulle vara aktuellt. 
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Här nedan listas en sammanfattning på de punkter som dokumenterats i våra rapporter på en 

lång rad av Sveaskogs hyggen bara i Oskarshamns kommuns norra delar under senare år. 

 Sämre landskapsplanering - allt större hyggen öppnas upp kant i kant med tidigare 

avverkningar. Hundratals ha i landskapet utgörs av angränsande eller nästan 

angränsande stora hyggen som avverkats de senaste 10-12 åren. En biologisk öken.  

 Tilltagande fragmentisering av landskap och skogsmarker 

 Tidigare lämnade grönstråk och restpartier avverkas i kraftigt ökad omfattning. 

 

 Obefintliga skyddszoner vid avverkning kring torp och bostadshus.  

 Dålig naturhänsyn på samtliga avverkningsplatser genom: 

En generellt hårdare huggning  

Ej lämnade skyddszoner mot surdrog och våtmarker  

Ej lämnade skyddszoner mot bergimpediment  

 

 Omfattande dokumentation av körskador i skogens våtmarker 

 Omfattande plockhuggning i våtmarker och surdrog 

 Grova, äldre och säregna träd plockhuggs ute i kärr och myrar. 

 Omfattande plockhuggning på berginpediment 

 Frihuggning av mark och bergkanter så att värdefulla skuggmiljöer förstörts 

 Felaktiga träd görs till högstubbar 

 Sälg fälls utan anledning 

 Naturvärdesträd och säreget växta träd från tidigare skogsgenerationer fälls och 

lämnas på platsen 
 

Våra bifogade rapporter 

I övrigt hänvisar vi till våra bifogade rapporter "Dokumentation av fältbesök vid Sveaskogs 

avverkning vid Götehult, Misterhult 2012", "Dokumentation av fältbesök vid Sveaskogs 

avverkning, Skogshyddan, Ölvedal, Misterhult 2012." samt ”Dokumentation Späckemåla 

Sveaskogshygge 20120507”.  

Hemsida 

Utöver detta kan vi också hänvisa till följande länk, där vi lagt ut ytterligare dokumentation 

från tidigare besök på Sveaskogshyggen i norra Oskarshamns och södra Västerviks 

kommuner.  www.skogsgruppen.se samt Naturskyddsföreningens länkar: 

https://picasaweb.google.com/destroyedforests/SveaskogKnappgolsvagskaletKalmarLan#  

https://picasaweb.google.com/destroyedforests/SveaskogManketorpOKalmarsLan#  

https://picasaweb.google.com/destroyedforests/SveaskogBredmosseKalmarsLan#  

Utarmning av biologisk mångfald och måluppfyllelse 

Med denna form av skogsbruk på produktionsmark medverkar Sveaskog med berått mod till 

att utarma den svenska biologiska mångfalden. Miljömålet Levande Skogar uppfylls inte och 

arter hamnar på rödlistan i snabb takt. Vi är medvetna om Sveaskog lovvärda målsättning att 

skydda 20% av sitt skogsinnehav, men det hjälper inte om inte den generella hänsynen och 

viljan att t.ex. bedriva ett hyggesfritt skogsbruk och en landskapsplanering värd namnet blir 
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bättre! Tolkning av FSCs regler samt Skogsvårdslagen och dess föreskrifter och råd blir allt 

generösare som vi upplever det.  

Vi vill med det här brevet uppmärksamma Sveaskogs ledning och naturvårdsansvariga på 

allvaret i situationen och hoppas på kraftfulla åtgärder att leva upp till det som vi alla 

hoppades så mycket på när bolaget bildades – nämligen att vara Sveriges eget skogsbolag 

med både skogens innevånare och landets/naturens bästa för ögonen. Vi emotser Sveaskogs 

svar på hur man själva ser på situationen och vad man avser att göra för att komma tillrätta 

med problemet 

Vi som arbetat med denna dokumentation är engagerade i både Oskarshamnsbygdens 

fågelklubb och Naturskyddsföreningen på olika plan såsom krets, länsförbund och riksnivå, 

men har valt att föra fram våra synpunkter från det lokala perspektivet eftersom det sällan 

kommer fram. 

Bästa hälsningar 

 

Skogsgruppen inom Oskarshamnsbygdens fågelklubb OBF genom 

Jan Brenander, ordförande i OBF 

 

Bilagor: 

 "Dokumentation av fältbesök vid Sveaskogs avverkning vid Götehult, Misterhult 

2012",  

 "Dokumentation av fältbesök vid Sveaskogs avverkning, Skogshyddan, Ölvedal, 

Misterhult 2012." samt  

 ”Dokumentation Späckemåla Sveaskogshygge 20120507”. 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, Skogsgruppen 

c/o Jan Brenander   

Tällskärsgränd 6 

572 62 Oskarshamn 

0730 70 37 46 eller 0491-816 79 

jan.brenander@telia.com 

 

Catharina Lihnell Järnhester 0491-313 23 eller 070 341 3099 

catharina.lihnell@naturskyddsforeningen.se  

Hemsida: http://www.skogsgruppen.se  
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