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Har Sveaskog överavverkat i norra Sverige? 
 

Sammanfattning 
Nyligen meddelade Sveaskog att de kraftigt sänker avverkningsnivåerna i norra Sverige. Skälet anges 

vara att samplaneringen med berörda samebyar inte fallit ut som planerat. Detta beklagar bolaget 

och berättar att man är medveten om att ett minskat uttag av skogsråvara lär drabba skogsnäringen. 
 

Däremot nämner Sveaskog inget om sitt eget ansvar för den uppkomna situationen. Den kan 

summeras på följande vis. 2004 beslutade styrelsen att sänka avverkningsnivåerna rejält i norra 

Sverige. Så skedde också de kommande åren, vilket bekräftas i ett särskilt pressmeddelande från 

våren 2007. Året därpå visade bolagets årsredovisning att uttaget av råvara hade minskat med över 

en miljon kubikmeter i hela landet jämfört med 2004. Men samma år (2008) togs ett nytt beslut om 

avverkningsnivåerna och uttaget av råvara ökade på nytt. 2012 var sista gången som bolagets 

årsredovisningar nämnde det tidigare beslutet att minska nivåerna. Året därpå klubbade styrelsen en 

ny avverkningsplan. Det beslutet syns under de följande åren. Under nio år (2013-2021) avverkar 

Sveaskog i snitt drygt 6,3 miljoner kubikmeter per år, vilket är nästan 1,2 miljoner kubikmeter mer 

varje år än vad som höggs bottenåret 2008. 
 

Samtidigt ger bruttouttaget av råvara inte en helt rättvis bild, eftersom Sveaskog under dessa år har 

minskat sitt skogsinnehav med flera hundratusen hektar. En bättre siffra är därför det årliga uttaget 

fördelat på den areal som brukas. En sådan jämförelse visar att uttaget av skogsråvara för perioden 

2014 och framåt i princip är lika hög eller högre jämfört med 2005. Det är då stormen Gudrun 

drabbade Sveaskog hårt. Jämfört med bottenåret 2008 ligger nivån per hektar nästan 35 procent 

högre från 2014 och framåt. 
 

Samtidigt bevisar inte nationella siffror att även den regionala avverkningsnivån i norr har ökat. Men 

att så är fallet är mycket sannolikt av två skäl. För det första ligger över 60 procent av Sveaskogs 

markinnehav i de två norra länen och nästan 50 procent av tillväxten sker i Norrbotten och 

Västerbotten. Även siffror från Skogsstyrelsen indikerar samma utveckling. Det vill säga, uttaget av 

skogsråvara ökar efter en svacka mellan åren 2006 och 2010.  
 

Vi vet inte vem på Sveaskog som bär ansvaret för kursändringen efter 2008. Men när den nya 

avverkningsplanen klubbas hösten 2013 är Göran Persson ordförande, Per-Olof Wedin vd och 

Herman Sundqvist skogschef. 
 

Det är möjligt att Sveaskog mörkar ytterligare information. Flera årsredovisningar för de första åren 

saknas på bolagets webbplats och ännu fler hållbarhetsredovisningar. Dessutom vill inte Sveaskog 

lämna ut en tidigare antagen policy för fjällnära skogar, eftersom den inte längre gäller.  

 

 

Beslut om minskade avverkningar i norr 2004 

I ett pressmeddelande den 20 september 2004 berättade Sveaskog att bolaget ” kommer att minska 

avverkningarna på egen skog i Norrbotten och Västerbotten med 15 procent. Minskningen ska ske 

successivt, så att Sveaskog kan anpassa kundleveranser och organisationen på ett ansvarsfullt sätt. 

Åtgärden är en konsekvens av tidigare stora avverkningar hos tidigare ägare samt pågående 

fastighetsförsäljningar och reservatsavsättningar.” 
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Sveaskog uppgav att uttaget av skogsråvara kommer att minska i Norrbotten och Västerbotten med 

15 procent, vilket motsvarade ungefär 400 000 kubikmeter virke per år. Sänkningen skulle vara fullt 

genomförd 2007 och hållas på den nivån de närmaste 15-20 åren. 
 

Källor och länkar: 

 Sveaskog drar ner i länet (2004) 

 Färre jobb i norr när Sveaskog minskar avverkningarna (2004) 

 Pressmeddelande från den 20 september 2004  

 

 

Avverkningsnivån sänks rejält de kommande åren 
Under 2006 och ett par år framåt sänkte Sveaskog uttaget av skogsråvara rejält. Undantaget är 2005, 

då stormen Gudrun fällde bortåt 2,5 miljoner kubikmeter på Sveaskogs mark i södra Sverige. För 

2008 visade bolagets årsredovisning att sänkningen jämfört med 2004 var mer än en miljon 

kubikmeter. Det vill säga mer än det dubbla som Sveaskog angav fyra år tidigare. 
 

 

    Sidan 67 ur års- och hållbarhetsredovisning för 2008 
 

Källor och länkar: 

 Års- och hållbarhetsredovisning 2008 

 

 

Minskade avverkningsnivåer bekräftas våren 2007 
I ett pressmeddelande den 10 april 2007 bekräftade Sveaskog de sänkta avverkningsnivåerna. 

Bolagets vd Gunnar Olofsson berättade då att: 

”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.” 
 

https://sverigesradio.se/artikel/474684
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/23058/frre-jobb-i-norr-nr-sveaskog-minskar-avverkningarna.html
https://news.cision.com/se/sveaskog/r/sveaskog-minskar-avverkningarna-i-norra-sverige,c116754
https://www.sveaskog.se/globalassets/trycksaker/finansiella-rapporter/ars--och-hallbarhetsredovisning-2008.pdf
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Notera att det tidigare budskapet om sänkta avverkningsnivåer under 15 - 20 år låg fast och att 

bolagets vd dessutom flaggade för risken att uttaget av råvara kunde minska ytterligare.  
 

Källor och länkar: 

 Pressmeddelande från den 10 april 2007  

 

 

Styrelsen fattar beslut om nya avverkningsnivåer i augusti 2008 
I års- och hållbarhetsredovisning för 2008 aviserades för första gången en kursändring när det gäller 

bolagets avverkningsnivå. På sidan 59 under rubriken Strategiska frågor står följande. 

”Under styrelsens strategimöte i augusti behandlades särskilt frågan om skogens roll i klimatarbetet 

samt bolagets klimatstrategi. Dessutom togs beslut om nya, långsiktigt hållbara, avverkningsnivåer 

för den kommande 30-års perioden, utifrån nya avverkningsberäkningar.” 
 

Exakt vad detta beslut innebar verkar inte ha kommunicerats publikt eller i konkreta siffror. 
 

Källor och länkar: 

 Års- och hållbarhetsredovisning 2008 

 

 

Gradvis ökar uttaget av råvara och beslutet från 2004 försvinner 
Under de kommande åren fram till 2012 ökade Sveaskog sitt uttag av skogsråvara i Sverige som 

helhet. Från bottennoteringen 2008 på 5,16 miljoner kubikmeter ökade avverkningarna i de egna 

skogarna till 5,83 miljoner kubikmeter. Enligt bolagets årsredovisningar minskade under samma 

period (2008-2012) Sveaskogs innehav av produktiv skogsmark i hela Sverige med 180 000 hektar. 
 

I årsredovisning från 2012 var det också sista gången som bolaget hänvisade till beslutet om sänkta 

avverkningsnivåer från 2004. På sidan 55 i årsredovisningen skriver Sveaskog att: 

”Sedan 2005 har avverkningsnivåerna anpassats till den långsiktiga avverkningsplanen, vilket även 

har inneburit en anpassning av avverkningsresurser. I början av 2013 kommer Sveaskog att göra nya 

avverkningsberäkningar vilket kan komma att påverka värdet.” 
 

 
 Sidan 56 ur års- och hållbarhetsredovisning för 2012 

 

 

https://news.cision.com/se/sveaskog/r/sveaskog-har-minskat-avverkningarna-med-20-procent,c269931
https://www.sveaskog.se/globalassets/trycksaker/finansiella-rapporter/ars--och-hallbarhetsredovisning-2008.pdf
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Källor och länkar: 

 Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning 

 

 

Ny avverkningsplan 2013 ger kraftigt höjda avverkningsnivåer 
Den 22 oktober 2013 beslutade Sveaskogs om nya avverkningsberäkningar. Samma år avverkade 

bolaget drygt sex miljoner kubikmeter i de egna skogarna. Därmed var Sveaskog på väg tillbaka till 

nivåerna, som gällde under bolagets första år fram till 2004. Under de kommande nio åren (2013-

2021) avverkade Sveaskog i snitt drygt 6,3 miljoner kubikmeter varje år, vilket är nästan 1,2 miljoner 

kubikmeter mer än vad som höggs bottenåret 2008. 
 

 
Sidan 20 ur års- och hållbarhetsredovisning för 2017 

 

Källor och länkar: 

 Sveaskogs års- och hållbarhetsredovisningar för 2013 och framåt 

 

 

Ökat virkesuttag på ett mindre skogsinnehav 
Sveaskogs markinnehav var som störst 2002. Därefter minskade Sveaskog sitt innehav av produktiv 

skog, även om bolaget inte bara sålde utan även köpte ny skog. Köpen gjordes mestadels i landets 

södra delar, där skogen växer snabbare, träden får avverkas vid en lägre ålder och avståndet till 

industrin är kortare. Idag (2021) har Sveaskogs brukade areal av produktiv skog minskat med 460 000 

hektar jämfört med 2004. Det innebär att ovan redovisat bruttouttag inte ger hela bilden. Trycket på 

skogen ökar, då Sveaskogs totala innehav minskar. Därför är det mer rättvist att analysera uttaget av 

skogsråvara fördelat på den areal som brukas. 
 

För perioden 2014 och framåt ligger uttaget räknat i kubik per hektar och år i princip lika eller högre 

jämfört med 2005, då stormen Gudrun drabbade Sveaskog hårt. Jämfört med bottenåret 2008 ligger 

avverkningsnivån per hektar nästan 35 procent högre från 2014 och framåt. Detta är detta höga 

uttag av skogsråvara som är grunden för dagens problem i Sveaskog. 

 

https://www.sveaskog.se/globalassets/trycksaker/finansiella-rapporter/ars-och-hallbarhetsredovisning-2012-sve.pdf
https://www.sveaskog.se/om-sveaskog/finansiell-information/ars--och-hallbarhetsredovisning/
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Källor och länkar: 

 Sveaskogs års- och hållbarhetsredovisningar för 2006 och framåt 

 

 

Visar nationella siffror vad som händer i norr? 
Sveaskog redovisar inte några virkesuttag per region. Därför är det vanskligt att jämföra nationella 

siffror med vad som händer i Norrbotten och Västerbotten. Beslutet från 2004 gällde nivåerna i norr, 

och våren 2007 bekräftade bolagets vd att uttaget av skogsråvara i Norrbotten och Västerbotten 

hade minskat med drygt 500 000 kubikmeter. 
 

Men merparten av Sveaskogs markinnehav ligger i norra Sverige. Enligt Sveaskogs egen webbplats 

ligger drygt 65 procent av bolagets produktiva skogsmark i de två nordligaste länen. En rapport från 

Skogsforsk (2011) anger att även andelen som Sveaskog brukar i norr uppgår till runt 65 procent av 

den totala brukade arealen. Däremot växer skogen snabbare i södra Sverige. Av den totala tillväxten i 

volym står därför Norrbotten och Västerbotten för knappt 50 procent. Dominansen i norr gör det 

osannolikt att de kraftigt ökade avverkningsnivåerna från 2013 och framåt skulle kunna genomföras 

utan att även uttaget av skogsråvara i norra Sverige ökade.  
 

Med hjälp av statistik från Skogsstyrelsen går det att se hur avverkade arealer och uttaget av råvara 

har utvecklats sedan år 2000 för landets alla län. Förvisso saknas specifika siffror för Sveaskog, men 

bolagets starka dominans i norr gör det möjligt att använda myndighetens statistik som en 

indikation. Sveaskogs andel av gruppen ”övriga” lär vara runt 60 procent i Norrbotten och knappt 40 

procent i Västerbotten. 
 

Skogsstyrelsens siffror bekräftar samma utveckling som redovisas i bolagets årsredovisningar för hela 

landet. Det vill säga perioden 2006 till 2010 ligger klart under snitten både före och efter. Jämfört 

med perioden 2006 till 2010 ökar arealen anmälda föryngringsavverkningar i Norrbotten med 

ungefär 40 procent under de följande tio åren. Samma trend syns i Västerbotten, om än inte lika 

tydligt. Även siffrorna för bruttoavverkad volym ger samma utfall. Jämfört med perioden 2006 till 

2010 ökar den avverkade bruttovolymen i Norrbotten med 30 procent under de följande åren 2011 

till 2020. För Västerbotten är ökningen 20 procent vid samma jämförelse. 
 

Källor och länkar: 

 Lönsamma åtgärder för ökad tillväxt på Sveaskogs marker 

 Skogsstyrelsens statistikdatabas 

 

 

https://www.sveaskog.se/om-sveaskog/finansiell-information/ars--och-hallbarhetsredovisning/
https://www.skogforsk.se/cd_20190114161735/contentassets/80d75678994c47e48932a644c7379a5c/sveaskogsrapporten.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/
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Vem bär ansvaret för ändrade beslut och ökade avverkningsnivåer? 
De operativa besluten har tagits av Sveaskog styrelse och koncernledning. Vem det är, kan bara 

bolaget svara på. Däremot är det värt att notera att det sker en rad viktiga byten i ledningen, vilka 

åtminstone delvis torde förklara kursändringen. 
 

I april 2008 fick styrelsens ordförande Bo Dockered gå och ersattes med tidigare statsministern 

Göran Persson. Enligt Svenska Dagbladet skedde bytet av ordförande mot Dockereds vilja. I juni 2010 

klubbade en majoritet i riksdagen ett nytt och mer renodlat uppdrag för Sveaskog. Knappt ett halvår 

senare meddelade bolagets vd (Gunnar Olofsson) att han lämnar efter sex år på posten. I april 2011 

ersattes han med Per-Olof Wedin. Sannolikt hade Göran Persson och Per-Olof Wedin tillsammans 

med dåvarande skogschefen Herman Sundqvist en ledande roll när den nya avverkningsplanen 

antogs av styrelsen i oktober 2013. 
   

Källor och länkar: 

 Reinfeldt gjorde upp med Persson (SvD 14 april 2008) 

 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (juni 2010) 

 Sveaskogs vd slutar (Skogsaktuellt 26 november 2010) 

 Per-Olof Wedin ny vd för Sveaskog (Sveaskog 28 april 2011) 

 

 

Finns det mer att mer information som bör grankas? 
I årets pressmeddelande om kraftigt minskade avverkningsnivåer i Norrbotten nämner Sveaskog 

inget om beslutet 2004. Inte heller står det något om den faktiska minskningen, som skedde åren 

därefter, eller att minskningen skulle gälla fram till början av 2020-talet. Det är anmärkningsvärt. 
 

Frågan är om det finns mer väsentlig information som bolaget inte har redovisat. Om så är fallet, är 

det rimligt att fråga sig vilken mer information som kan komma i dagen? På Sveaskogs webbplats 

finns årsredovisningar från 2006 och framåt publicerade. Från 2008 och framåt inkluderas även 

bolagets hållbarhetsredovisningar. Däremot saknas minst fyra årsredovisningar (2002- 2005) och 

kanske sex hållbarhetsredovisningar. Om dessa dokument tillför något nytt är okänt, men det 

handlar om grundläggande dokument för ett helägt statligt bolag som ägs av svenska folket. 
 

I den miljöpolicy som Sveaskogs styrelse antog i april 2002 omnämns en särskild policy för den 

fjällnära skogen. Det är möjligt att en sådan policy hanterade Sveaskogs relation med rennäringen. 

Denna policy vägrar bolaget att lämna ut, eftersom policyn inte längre gäller. I bolagets nya policy för 

hållbart skogsbruk, som under 2021 ersatte tidigare miljöpolicy, saknas specifika skrivningar om 

rennäring eller samer. 
 

Källor och länkar: 

 Minskade avverkningsnivåer i Norrbotten (Sveaskog den 9 januari 2023) 

 Sveaskogs miljöpolicy (2002 - 2021) 

 Policy för hållbart skogsbruk (2021 - ) 

 

 

Sammanställd i januari 2023 

 

Per Jiborn, Naturlig reslust 

0733 - 74 59 95 

https://www.svd.se/a/cf082d18-1db9-3f67-880a-b52ce8207e9a/reinfeldt-gjorde-upp-med-persson
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forandrat-uppdrag-for-sveaskog-ab_GX01NU22
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/36412/sveaskogs-vd-slutar.html
https://news.cision.com/se/sveaskog/r/per-olof-wedin-ny-vd-for-sveaskog,c566882
https://www.sveaskog.se/press/2023/minskade-avverkningsnivaer-i-norrbotten-2023/
https://www.reslust.org/wp-content/uploads/2021/10/Sveaskog.Miljopolicy.2002.pdf
https://www.sveaskog.se/globalassets/om-sveaskog/policy-for-hallbart-skogsbruk.pdf

