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BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Klagomål på tillämpningen av FSC:s skogsbruksstandard
Du kan använda den här blanketten om du anser att en FSC-certifierad markägare bryter mot reglerna
i FSC:s skogsbruksstandard. Skicka blanketten till markägaren, certifieraren och gärna för kännedom
till FSC Sveriges kansli, S:t Olofsgatan 18, 753 11 Uppsala eller kontakt@se.fsc.org.
Uppgiftslämnare
Namn:

Per Jiborn

E-post:

per@reslust.org

Adress: Segersborgsgatan 8, 593 37 VÄSTERVIK
Aktuell markägare och plats
Markägare:

Sveaskog Förvaltnings AB

Datum för besök:

Granskning av bolagets ekologiska landskapsplaner

Län:

Hela landet

Kommun:
Övrig information:

Beskrivning händelsen du vill klaga på.

Du kan även bifoga en bilaga och bilder. Har du GPS-koordinater för aktuell händelse får du gärna lämna dem.

Sveaskogs ekologiska landskapsplaner är ett av få dokument som ger allmänheten, men
även ägarna i regering och riksdag, en detaljerad bild av bolagets naturvårdsarbete.
Enligt FSC:s standard ska skogsbruket ske utifrån ett landskapsekologiskt perspektiv och
större markägare ska därför publicera landskapsplaner på sin webbplats.
Sveaskog publicerade sina gällande ekologiska landskapsplaner i maj 2017.
Även om FSC:s standard saknar skrivningar om att lämnad information ska vara transparent
och sanningsenlig, utgår jag ifrån att detta är en självklar grund för certifieringen. Därför är
min slutsats att Sveaskog bryter mot flera av FSC:s kriterier. Detta då flera av landskapen
även inkluderar tidigare sålda skogar, vilka uppenbarligen räknas in i Sveaskogs
naturvårdsarealer.
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BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR
Beskrivning händelsen du vill klaga på - forts
Inkluderingen av sålda skogar, idag formella naturreservat ägda av Naturvårdsverket och
förvaltade av landets länsstyrelser, är särskilt omfattande i södra och mellersta Sverige. Vid
en granskning av 45 landskapsplaner identifierades drygt 125 reservat, som idag ägs av
Naturvårdsverket. Detta sätt att räkna torde även få som konsekvens att flera av planernas
övriga siffror kring skogarnas ålder och sammansättningen är felaktiga och missvisande. I
några av Sveaskogs ekologiska landskap är det även möjligt att kravet på en viss andel äldre
skog (6.8.3) inte uppfylls.

I juni presenterade jag tillsammans med TV4 nya vittnesmål, dokument och en granskning av
bolagets ekologiska landskapsplaner. I en kommentar från början av juli medger Sveaskog att
sålda skogar ingår i de ekologiska landskapsplanerna, vilket visar att dubbelräkningen av
skogar som bolaget inte längre äger, inte bara är omfattande utan även sker fullt medvetet.
Något som förnekades av bolagets högsta ledning i en intervju i Dagens Nyheter i slutet av
april.
Notera att varje landskapsplan inleds med ett stycke på förstasidan som tydligt deklarerar att
redovisningen gäller Sveaskogs markinnehav. Vidare saknas information om att flera
landskapsplaner inkluderar tidigare sålda skogar. Min slutsats blir därför att Sveaskog
medvetet och med avsikt presenterar en falsk och vilseledande bild av bolagets
naturvårdsavsättningar. Ett sorts naturvårdsbedrägeri med syftet att sprida en förskönad och
felaktig bild till allmänhet, politiska beslutsfattare och certifieringen FSC.
Jag hoppas därför att detta klagomål får som resultat att en ordentlig granskning av
Sveaskogs ekologiska landskapsplaner omgående inleds.
För detaljer och källor se bifogad bilaga 1.
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Frågan om Sveaskog inkluderar sålda arealer i sin årsredovisning har varit föremål för
offentlig diskussion det senaste halvåret. Själv har jag publicerat flera blogginlägg som
dokumenterar dubbelräkningen, men även media som Aktuell Hållbarhet, Dagens Nyheter
och Natursidan har rapporterat om att sålda skogar inkluderas i bolagets
naturvårdsavsättningar.

