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Hej, 

Tack för ditt brev. Nedan ges svar på dina frågor om insyn, dokumentation 
och tillsyn av Ekoparker  

 

1.Fråga om insyn i Sveaskog 

Skogsstyrelsen har ingen uppfattning om vilken insyn Sveaskog ska ge 
medborgare om hur företaget förvaltar sina naturvårdsskogar, oavsett om 
dessa skogar räknas in i landets formellt skyddade skogar eller inte. 
Skogsstyrelsen omfattas för egen del av offentlighetsprinciperna, vilka bland 
annat innebär att medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som 
inte är sekretessbelagda. 

Skogsstyrelsen anser generellt att transparens är viktigt för myndighetens 
uppdrag och har därför i olika sammanhang uppmärksammat behovet av en 
ökad transparens vad gäller kvalitet, kvantitet, geografisk belägenhet och 
varaktighet av markägares frivilliga avsättningar. Likaså har Skogsstyrelsen 
understrukit behovet av att kunna redovisa vilka arealer som skyddats formellt 
samt beskriva eventuella överlapp mellan formellt skyddade områden 
respektive frivilligt undantagna arealer. Och sedan 2019 sammanställer SCB 
årligen en del uppgifter om formellt skyddad skogsmark, frivilliga 
avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark. 

 

2.a. Skogsstyrelsens dokumentation av samråd med Sveaskog rörande 
förvaltningen av ekoparkers naturvårdsområden 

Skogsstyrelsen ingick 2004 en avsiktsförklaring med Sveaskog om att ingå en 
särskild form av naturvårdsavtal, ekoparksavtal, för de Ekoparker Sveaskog 
inviger. Sedan dess har 37 ekoparksavtal slutits mellan Sveaskog och 
Skogsstyrelsen. Av avsiktsförklaringen, liksom i de enskilda ekoparksavtalen, 
framgår att Sveaskog förbinder sig att genomföra årliga samråd om skötseln 
av ekoparken med Skogsstyrelsen. Dessa samråd har för de flesta ekoparker 
ägt rum årligen, om än i olika omfattning. Skogsstyrelsens dokumentation av 
dessa möten varierar och är tyvärr i vissa fall bristfällig. Bland annat därför 
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inleddes under 2018 ett arbete tillsammans med Sveaskog för att reda ut 
omfattning och innehåll av samråden samt säkerställa samstämmighet mellan 
de enskilda ekoparksavtalens uppgifter jämte tillhörande karta.  Ett initiativ 
som Sveaskog sett positivt på och aktivt deltar i. Tyvärr har arbetet försenats 
av olika anledningar, men Skogsstyrelsen bedömer att arbetet med vad dessa 
samråd ska omfatta samt hur de ska dokumenteras kan vara klart i början av 
2021. 

2.b. Din rätt att ta del av digitala underlag 

Skogsstyrelsen har prövat din rätt att ta del av digitala underlag myndigheten 
har rörande ekoparker. Skogsstyrelsen har vid prövningen funnit att ett 
material som Sveaskog tillsände Skogsstyrelsen i februari 2020 i digital form 
är en allmän handling och därför kan tillsändas dig. Underlaget är i form av 
shapefiler, innehåller ekoparkernas avgränsade bestånd med naturvårdsmål 
(No/NS), men några åldersklasser eller annan data innehåller de inte. Vi vill 
försäkra oss att du som mottagare har möjlighet att ta emot filerna, vilka är i 
formaten.cpg; dbf; prj; sbn; sbx; shp; xml och shx. Och sammantaget uppgår 
filerna i zippad version till 12 MB (Ozippad 20 MB). Vi ber dig därför 
bekräfta om du har denna möjlighet eller om du istället vill att vi sänder 
uppgifterna till dig i pappersform. Som framgår ovan har Skogsstyrelsen inte 
några uppgifter om åldersklasser eller annan data och myndigheten kan därför 
inte lämna ut några sådana uppgifter. Du har rätt att begära ett skriftligt 
överklagbart beslut om du inte är nöjd med det beskedet. 

 

3. Tillsyn och syfte med ekoparksavtal 

Ekoparkernas naturvårdsavsättningar är ett viktigt bidrag i Sveriges 
miljömålsarbete med Levande skogar och följaktligen är efterlevnaden av de 
ingångna ekoparksavtalen av stor betydelse. Skogsstyrelsen har dock i strikt 
juridisk mening inget tillsynsansansvar av Ekoparksavtalen, men som 
avtalspart i civilrättsligt upprättade avtal har Skogsstyrelsen givetvis ett 
ansvar av att kontrollera att avtalen efterlevs. Självklart kan ekoparkerna 
erbjuda goda möjligheter till rekreation och friluftsliv samt ekonomisk 
utveckling på landsbygden, men ekoparksavtalets syfte är att bevara och 
utveckla områdets höga naturvärden. 

 

Herman Sundqvist 
Generaldirektör 


