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För mer information kontakta: 
Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel 070-334 15 16 
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 070-872 22 05 
 
Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 3,4 miljoner hektar produktiv skogsmark och en ledande 
leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske 
samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat med stor 
miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. Företaget omsätter 6 miljarder kronor och 
har cirka 730 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se. 
 

Sveaskog har minskat 
avverkningarna med 20 procent 
Sedan 2004 har Sveaskog minskat avverkningarna i egen skog i Norrbotten och 
Västerbotten med 20% och Sveaskog utesluter inte fortsatta minskningar. Skälet är 
att Sveaskog prioriterar ett hållbart och långsiktigt skogsbruk. 

Efter köpet av AssiDomän och delar av Korsnäs skogar, när Sveaskog var nybildat, 
genomförde företaget analyser av avverkningsmöjligheter i egen skog. Utifrån analysen 
fattade styrelsen beslutet att minska i Norrbotten och Västerbotten med ca 15 procent. 
Sänkningen har därefter skett successivt, samtidigt som den egna organisationen har 
minskats med ett 50-tal tjänster och avtalen med kunderna omförhandlats till lägre 
leveransvolymer. 

- Sedan 2004 har vi minskat avverkningarna i egen skog i Norrbotten och 
Västerbotten med 528 000 kubikmeter eller 20% och vi kan inte utesluta att 
avverkningsnivån kommer att minska ytterligare. Det kommer inte att bli aktuellt att 
öka avverkningsnivån förrän om 15-20 år. Sveaskog har ett ansvar att sköta 
skogarna på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär att vi måste anpassa 
virkesuttaget till den mängd avverkningsmogen skog som finns tillgänglig i våra 
skogar, säger Sveaskogs vd Gunnar Olofsson.  

Det främsta skälet till att andelen avverkningsmogen skog i norra Sverige är liten är att den 
tidigare ägaren AssiDomän hade en alltför hög avverkningsnivå. Sveaskogs styrelse och 
ledning prioriterar ett hållbart skogsbruk och har även beslutat om ambitiösa 
naturvårdsåtaganden. Kommande reservatsavsättningar och Sveaskogs försäljning av 
mark till enskilt jord- och skogsbruk i glesbygd påverkar också möjligheten till framtida 
avverkningar i egen skog. 

När Sveaskog köpte AssiDomäns skogar fick företaget samtidigt ta över omfattande och 
tunga avtal om virkesleveranser till AssiDomäns avyttrade industrier.  

- Vi tar ansvar för de leveransåtaganden vi har genom att även importera och köpa 
virke från privata skogsägare. Samtidigt omförhandlar vi successivt avtalen till lägre 
leveransvolymer, konstaterar Gunnar Olofsson. 

 


