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Beskrivning
Skogsstyrelsen har givit ut en Rapport 2019/24 Skogsskötsel med nya möjligheter.
Rapport från Samverkansprocess skogsproduktion.
Grovt åsidosättande av sitt uppdrag som generaldirektör för Skogsstyrelsen, sätter
sig över Skogsvårdslagens portalparagraf om att miljö- och produktion skall väga lika
tungt som vägledning för skogsbruket.

Anmälarens syn på händelsen
I ”samverkansgruppen" ingick 12 medlemmar varav 11 är knutna till skogsindustrin
och den tolfte är SNF, som inte ställer sig bakom rapporten.
Mycket kritiska remissvar lämnades från naturvården (ses i bilaga till rapporten), men
dessa påverkade inte nämnvärt slutrapporten. Då skogsvårdslagen kräver att miljöoch produktionsmål skall väga lika, så är detta ett grovt åsidosättande av Herman
Sundqvists uppdrag som gd.
Rapportens innehåll om att skogsproduktionen kan intensifieras med ur
natursynpunkt helt förkastliga metoder har snabbt anammats av skogsnäringen som
helt okritiskt ser ökade förtjänstmöjligheter.
Denna utveckling genom gd Herman Sundqvists agerande gör att Skogsstyrelsen
inte längre är trovärdig beskyddare av biologisk mångfald, nödvändig för planetens
överlevnad. Denna roll måste då överlämnas till annan eller ny myndighet.
Då rapporten är för stor att bifoga hänvisas till
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-201924-skogsskotsel-med-nya-mojligheter.pdf
Övrig information
Varningssignaler om gd Herman Sundqvists inställning till naturhänsyn i skogsbruket
(och att därmed inte följa skogsvårdslagen) kom redan under hans tid i Sveaskog då
i tysthet tusentals hektar nyckelbiotoper avregistrerades (P1 Kaliber, 2019;
Greenpeace och Skydda skogen, 2019). 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats
de senaste 20 åren (Skogsstyrelsen, 2019).
Skogsstyrelsen stoppar nyckelbiotopsinventeringar i nordvästra Sverige
(Skogsstyrelsen, 2019).
Skogsstyrelsen utarbetar en ny nyckelbiotopsmetod för nordvästra Sverige med
syftet att ännu mer skog med höga naturvärden ska kunna huggas (Skogsstyrelsen,
2019). Vid framtagandet av den metoden användes inte den spetskompetens som
finns på myndigheten. I ett brev till styrelsen benämner fem naturvårdsspecialister på
Skogsstyrelsen generaldirektörens agerande som ett hån mot den samlade
kompetensen som finns på Skogsstyrelsen (Skogsaktuellt, 2018).

