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  + cc. Sveaskog,  Skogsstyrelsen och Borgholms kommun 
 
”Stanna upp, tänk om och gör rätt!” 
 

Den förra regeringen gav detta år Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta för att fler nationalparker 
ska kunna bli verklighet, och då kanske två stora i detta län. Ölands naturskyddsförening har med 
tillfredsställelse noterat att den ena skulle kunna bli på Öland; att Sveaskogs ekopark på sikt blir 
en nationalpark. Detta område, med för Öland unika ekosystem och naturtyper, har ju ytterst 
goda förutsättningar att bli en framgång, här finns en mängd orkidéer, t. ex. svärdsyssla och 
spindelblomster, stora skogsområden, om än merparten planterad tall, men även ädellövskog. I 
dessa skogar finns gott om mindre vanliga fåglar, som spillkråka, talltita och nattskärra. Här 
finns, eller kan restaureras fina våtmarker, och många sällsynta skalbaggar och svampar. Alla 
dessa naturvärden, och dessutom Europas bäst bevarade järnåldersby och andra fornlämningar 
ger goda möjligheter för utveckling av besöksturism med ”eko-profil” och naturguider. 
Böda-områdets skogar kan bli ca 5800 hektar av skyddad natur, en betydande ökning från 
Ölands nuvarande ca 2-3000 hektar av skogsareal med någon form av skydd. Att Böda-skogarna 
dessutom ligger nära Böda camping ger en utmärkt möjlighet att fler av campingens gäster kan 
intressera sig för att besöka och uppskatta skogen som komplement till sol- och badlivet. Det 
borde kunna ge en förlängd turistsäsong, med fler lokala jobb för logi, måltider, transporter och 
guidning, och därmed ökade turismintäkter och landsbygdsutveckling. Och just dessa avsikter 
finns i regeringens uppdrag, förutom bevarande av de höga naturvärdena. 
All denna utveckling måste dock ske på ett sätt som rimmar väl med en nödvändigt minskad 
klimat- och energianvändningspåverkan, liksom givetvis att ett orimligt och oönskat slitage på 
områdets naturvärden undviks. Förankring av områdets utveckling hos lokalbefolkning och 
kommunens politiker och tjänstemän är självklart avgörande för god framgång, och kanske kan 
även Ölands naturskyddsförening vara delaktig. 
MEN, vi har nåtts av information, och själva sett, att Sveaskog just nu avverkar vissa bestånd i 
området, enligt uppgift med Länsstyrelsens godkännande. Dessa bestånd är kanske i sig inte de 
med de högsta naturvärdena, men likväl kanske användbara i ”inbytessyfte”, eftersom det finns 
smärre privatägda ytor i området. Avverkningar nu är ganska oklokt, innan områdets kvaliteter 
och nationalparkens kommande omfattning tagits in den tidsödande process som nu påbörjats i 
riktning mot ett konkret förslag på nationalpark. 
Sveaskogs avsikt verkar vara att NU plocka ut så mycket virke som möjligt, och som 
Länsstyrelsen tillåtit, och då kanske de ytorna ”inte behöver” ingå i nationalparken, utan kanske 
kan behållas eller säljas. Men det vore väl klokare att vänta tills NP-diskussionerna avancerat? 
 

Ölands naturskyddsförening anser och önskar: 

• ett omedelbart stopp på Sveaskogs avverkningar i hela området 

• en förklaring till Länsstyrelsens tillståndsgivning av redan genomförd avverkning 

• en förklaring hur/om det skedda är i linje med dels de starka politiska signalerna från 
regering och riksdag att några av Sveaskogs ekoparker, t. ex. Böda, bör bli nationalpark, 
dels Sveaskogs ambitioner att i ekoparkerna låta ekologi vara överordnat ekonomin.  

 
För Ölands naturskyddsförening   (vars styrelse deltog i detta brevs utformning)  
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