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Minnesanteckningar från möte den 7 mars 2019 mellan
Sveaskog AB, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i
Örebro län
Närvarande:
Viveka Beckeman, Sveaskog AB
Fredrik Klang, Sveaskog AB
Emelie Lindqvist, Sveaskog AB
Maria Taberman, Naturvårdsverket
Erik Norgren, Naturvårdsverket
Magnus Eklund, Länsstyrelsen
Johan Karlhager, Länsstyrelsen
Michael Andersson, Länsstyrelsen
Emil Pagstedt Andersson, Länsstyrelsen
Katarina Nyberg, Länsstyrelsen
1. 1nledning
Johan Karlhager hälsade alla välkomna till Länsstyrelsen och presenterade
dagordningen för mötet. Ingen hade några invändningar mot dagordningen.
2. Presentationsrunda
Kort presentationsrunda från alla deltagarna vid mötet.
3. Bakgrunden till mötet
Viveka Beckeman uppgav följande avseende varför de velat ha dagens möte
med Länsstyrelsen. Sveaskog har upplevt en friktion i samarbetet mellan
bolaget och olika länsstyrelser, bl.a. Länsstyrelsen i Örebro. Sveaskog har
ett uppdrag från staten att driva kommersiellt skogsbruk och gör det med

Postadress
701 86 ÖREBRO

GATUADRESS
Stortorget 22

TELEFON
010–224 80 00

E-post
orebro@lansstyrelsen.se

Internet
www.lansstyrelsen.se/orebro

ORG NR
202100-2403

2(5)

Minnesanteckningar
2019-03-07

mycket naturvårdshänsyn. När länsstyrelserna pekar ut områden som
kommande naturreservat, och det sedan inte händer något mer, blir det som
en ”blöt hand” för Sveaskogs verksamhet. Bolaget har avstått från att vidta
åtgärder i de områden som pekats ut, men Sveaskog vill med dagens möte
förklara att det behöver tillkomma en tidsgiven process. Sveaskog vill få till
en dialog med gemensamma spelregler för att underlätta dialogen och
avsikten med dagens möte är inte att diskutera enskilda objekt eller
specifika områden.
Johan Karlhager uppger att Länsstyrelsen är mån om att ha en bra dialog
med Sveaskog och att det tagits initiativ under 2018 för att skynda på det
gemensamma arbetet.
4. Presentation av Sveaskogs arbete med naturvårdshänsyn i
skogsbruket
Fredrik Klang går igenom hur Sveaskog arbetar med naturvårdshänsyn, bl.a.
med frivilliga avsättningar för naturvården i form av ekoparker och att de
lämnar 10 träd/ha vid avverkning. Sveaskog menar att en betydande andel
av den skog som ingår i Länsstyrelsens bevakningsskikt utgörs av
produktionsskog. Detta blir problematiskt där Sveaskogs brukningsplaner
sammanfaller med Länsstyrelsen reservatsförslag. Det blir därför väldigt
viktigt med en öppen och tidsatt process, eftersom Sveaskog idag inte vågar
gallra eller underhålla vägar i områden som är upptagna i bevakningsskiktet.
Sveaskog tar ett stort ansvar genom att de avsätter 20 % av sitt markinnehav
till naturvård.
5. Länsstyrelsens syn på samarbetet med Sveaskog
Johan Karlhager uppger att Länsstyrelsens uppfattning är att Sveaskog
ligger i topp vad gäller ambitioner för naturvård bland de stora
skogsbolagen, bl.a. genom arbetet med Ekoparkskonceptet, FSC-certifierad
skog och därmed en stor frivillighet utöver lagkrav. Länsstyrelsen ser också
att det varit ett generöst samarbete kring kartskikt över frivilliga
avsättningar, ett gott samarbete kring bevakningsskikt och
avverkningsanmälningar samt att Sveaskog har haft ett mycket stort tålamod
i vissa reservatsbildningsprocesser. Det tidigare ”Sveaskogsprogrammet”
har för Länsstyrelsen löst många större ärenden på bolagssidan, vad det nya
kommer innebära vet vi inte än. Som länets största skogsägare är det
naturligt med många ärenden på Länsstyrelsen.
6. Genomgång av varför Länsstyrelsen skyddar natur och hur vi arbetar
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Michael Andersson går igenom Länsstyrelsens uppdrag med att skydda
natur utifrån reglerna i miljöbalken, internationella åtaganden och de
nationella miljömålen. Även betydelsen av Agenda 2030 och hur
regleringsbreven styr länsstyrelsernas arbete med bevarande av natur tas
upp. Vidare går Michael Andersson igenom hur vi arbetar med begreppet
värdekärna, där det inte bara behöver vara skogliga värden utan även
exempelvis en myrmark som kan vara värdekärna inom ett område. I
naturreservaten ska värdekärnan i regel vara 70 % eller mer av ytan och
övrig mark högst 30 %.
7. Länsstyrelsens syn på processen
Johan Karlhager uppger att bildande av naturreservat är tidskrävande
processer till sin natur p.g.a. rättssäkerhetsaspekter och att det är en process
där även Naturvårdsverket är involverade. Under förra mandatperioden var
det stora ekonomiska tillskott till formellt skydd av skog, medan årets
budget inte innebär samma tillskott vilket kan komma att påverka takten i
arbetet med formellt skydd. Vissa processer med Sveaskog har tagit längre
tid än vad som är rimligt. Länsstyrelsen och Sveaskog har under 2018 tagit
initiativ till att öka takten i arbetet så bägge parter är måna om ett bra driv i
processen. Sett till senaste året har vi haft fyra möten på lokal nivå där vi
mot slutet av året kommit överens om former för ett ökat driv i processerna
från båda parter. Det har tagits fram en samarbetslista för objekt som är
föremål för eventuell reservatsbildning eller annat skydd.
Emil Pagstedt Andersson går igenom samarbetslistan och visar på ärenden
som varit mellan 2012 till 2019. Av de ärenden som finns upptagna på listan
är det två öppna ärenden som återstår, där arbete återstår. Men det finns
också 12 ärenden som är avslutade antingen genom reservatsbildning,
frivillig avsättning eller att ärendet avslutats utan att reservat bildats. 10
ärenden är i förhandlings- eller värderingsskede och 4 ärenden är nära
överenskommelse. I arbetet med samarbetslistan har åtgärderna tidsatts så
att man sett vem som har bollen och när varje del ska vara slutförd.
8. Hur gå vidare i samarbetet
Viveka Beckeman uppger att Sveaskog har varit följsamma och avstått
åtgärder om marken varit i bevakningsskiktet, men att de inte avser att
fortsätta arbeta på det sättet längre. De kommer inte att hålla sig ifrån
avverkningsanmälningar i bevakningsskiktet framöver. De vill också ha en
tidsatt process för alla reservatsärenden.
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På fråga från Johan Karlhager vad Sveaskog menar med den 1-årsgräns som
tidigare nämnts lokalt från Sveaskog, uppger Viveka Beckeman att
Sveaskog att från att ärendet initieras som ett reservatsbildningsärende ska
det inte ta mer än ett år innan Länsstyrelsen tar beslut. Det viktiga är dock
inte antalet dagar i sig, utan att processen förs framåt och att varje steg är
tidsatt. I samband med att exempelvis en avverkningsanmälan kommer in,
måste den kommande processen vara tidsatt.
Konkreta åtgärder:
•

Sveaskog börjar arbeta enligt ny rutin vad gäller bevakningsskikt.
Sveaskog avser inte att släppa fördämningarna helt och omedelbart
vad gäller avverkningsanmälningar i bevakningsskikt utan att ta lite i
taget. Denna inställning gynnar både Sveaskog (som inte riskerar att
avverkningsplanera i onödan) och Länsstyrelsen (som inte får en
ohanterlig arbetstopp).

•

Sveaskog uppger vidare att de kan inventera vilka objekt i den
taktiska planen som överlappar bevakningsskiktet och kommunicera
detta med Länsstyrelsen. Sveaskog avser då att kontakta
Länsstyrelsen innan avverkningsanmälan görs. Då kan Länsstyrelsen
i förväg prioritera sina inventeringsresurser så att ledtiden blir
kortare för Sveaskog och att Länsstyrelsen kan få bra flyt i arbetet
vilket gynnar båda parter.

•

Alla avverkningsobjekt som berör bevakningsskikt och där
Länsstyrelsen prioriterar att gå vidare med skydd ska omgående
hamna på samarbetslista och tidsplaneras.

•

Länsstyrelsen kommer att arbeta med fältinventering under 2019 för
att om möjligt snäva av bevakningsskikten, vilket underlättar för
både skogsbrukare och Länsstyrelse.

•

Johan Karlhager uppger att det inför 2019 varit tänkt att en
heltidsresurs hos Länsstyrelsen skulle jobba uteslutande med
Sveaskogs ärenden. Dock har resurserna till länsstyrelsernas
reservatsbildningsarbete minskat vilket innebär att resursen blir
mindre än en heltid, men fokus kvarstår på bra driv i processen.

På fråga hur Sveaskog räknar mark som avsatts till naturvård, uppger
Fredrik Klang att Sveaskog tog ett internt beslut 2003 att all mark som
avsatts för naturvård efter 2003 ska räknas in. Där ingår frivilliga
avsättningar och alla reservatsbildningar, både där intrångsersättning
betalats och där Sveaskog sålt marken. Sveaskog är medvetna om att denna
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beräkningsmetod är ifrågasatt, men till dess bolagets styrelse beslutat något
annat kommer beräkningen att fortsätta att göras på det sättet.
Magnus Eklund uppger att Länsstyrelsen inom kort kommer besluta om vår
strategi för grön infrastruktur för länet. Magnus ser gärna en samverkan
kring grön infrastruktur mellan Länsstyrelsen och Sveaskog. Sveaskog
ställde det positiv till detta. Vi var eniga om att först ska vi klara av de
aktuella frågorna. Samverkan kring grön infrastruktur kommer vi
återkomma till.
Antecknat av Katarina Nyberg

