
Så här gjordes granskningen 
 

Granskningen bygger på källor som var tillgängliga på Sveaskogs webbplats under september 

och oktober 2021. Främst de ekologiska landskapsplaner som publicerades våren 2017. 

Nedan följer granskningen av planen för Alsterån i centrala Småland som exempel. 

 
      

 

 

Cirkeldiagrammet på sidan 3 i landskapsplanen visar att Sveaskogs 

innehav i Alsteråns ekologiska landskap uppgick till 13 141 hektar 

skogsmark.  

 

 

 

Cirkeldiagrammet på sidan 4 visar att 90 procent av skogsmarken 

var produktionsskog och resterande 10 procent var avsatt för 

naturvård. Det innebar att den totala arealen naturvårdskog 

uppgick till 1 314 hektar. 

Den uppgiften bekräftas av informationen under rubriken 

Naturvårdsskogar på sidan 2. ”Med 10 % av den produktiva 

skogsmarken avsatt som naturvårdsskog, motsvarande drygt 1 300 

hektar, har Alsterån en lite mindre andel naturvårdsskog i 

jämförelse med skogsregionen för övrigt.”  

 

 

 

Nästa cirkeldiagram på sidan 4 (figur 5) visar att 24 procent av 

naturvårdsskogarna fanns i olika naturreservat. Eftersom 

diagrammets fem delar tillsammans summerade 101 procent, 

justerades i detta fall andelen för ”reservat” ner till 23 procent. Det 

innebär att 302 hektar naturvårdskog fanns i olika naturreservat. 

https://www.sveaskog.se/vart-skogsbruk/vart-naturvardsarbete/ekologiska-landskapsplaner/
https://www.sveaskog.se/globalassets/ekologiska-landskapsplaner/Alsteran.pdf


 

 

 

De markerade naturreservat som finns på förstasidans karta i 

landskapsplanen, identifierades med hjälp av karttjänsten Skyddad 

natur. I det här fallet hittades fyra olika reservat; 

Berga fly, Ravinen Domänreservat, Vithult och Våraskruv.  

 

 

 

Med hjälp av karttjänsten Skyddad natur, beslutsunderlag för 

respektive reservat och i vissa fall även Lantmäteriets 

fastighetsregister fastställdes vem som ägde marken 2017. 

Andelen produktiv skogsmark inhämtades från Skyddad natur. 

I detta fall blev resultatet följande. 

Reservat på Sveaskogs mark är Berga fly (78) och Ravinen 

Domänreservat (6), som tillsammans hyser 84 hektar produktiv 

skog. Reservat helt eller delvis på Naturvårdsverket mark är Vithult 

(294) och Våraskruv (48). Differensen mellan Sveaskogs innehav och 

302 hektar har bokförts på Naturvårdsverket. Det vill säga 218 

hektar. Notera gärna att de delar av Vithult som inte ägs av 

Naturvårdsverket inte heller är markerade på Sveaskogs karta.  

 

 

 Sammanställning av avsatt naturvård i södra lövskogsregionen 2017 

 Sammanställning av avsatt naturvård i mellansvenska blandskogsregionen 2017 

 

 

Västervik den 28 oktober 2021 

Per Jiborn 

Naturlig reslust 

https://www.reslust.org/wp-content/uploads/2021/10/Sveaskog.Naturvard.Sodra_.Lov_.2017.pdf
https://www.reslust.org/wp-content/uploads/2021/10/Sveaskog.Naturvard.Mellan.Bland_.2017.pdf

