Policy för hållbart skogsbruk
Sveaskogs skogar ska förvaltas föredömligt, ur såväl produktions- som miljö- och
klimatsynpunkt, och Sveaskog ska vara ledande i att utveckla ett hållbart skogsbruk. Det
innefattar säkra leveranser av förnybar råvara till våra kunder och att bidra till Agenda 2030
samt till nationella och EU-gemensamma mål för biologisk mångfald och klimat. Skogsbruk och
virkeshandel ska bedrivas i enlighet med de svenska standarderna för FSC och PEFC, där
bärkraftig ekonomi förenas med god naturvård och ansvar för sociala värden och kulturvärden.
Skogsbruket ska anpassas till och samtidigt motverka en förväntad klimatförändring.
Klimatnytta, klimatanpassning och leveranssäkerhet
God tillväxt i skogen skapar bättre förutsättningar för kontinuerlig inbindning av koldioxid och för
Sveaskogs förmåga att leverera till den för klimatomställningen så viktiga trämekaniska
industrin. Sveaskogs långsiktiga mål är därför att öka såväl skogens tillväxt som virkesförråd
och virkesuttag. Detta kommer i första hand att ske genom optimalt plantval, genom att
motverka skador på skogen, genom att där så är lämpligt tillföra näringsämnen samt genom att
röja och gallra i rätt tid och på rätt sätt. Genom att anpassa skogsskötseln till varje växtplats
skapas på sikt ökad variation och förutsättningar för biologisk mångfald, vilket gynnar
klimatanpassningen.
Vår huvudsakliga skogsbruksmetod är trakthyggesbruk kombinerat med omfattande hänsyn,
där höga naturvärden sparas och utvecklas. Hyggesfria metoder testas och tillämpas i ökad
omfattning på lämpliga marker. På den brukade arealen är målet att skapa volymrika bestånd
av främst tall och gran med hög andel sågtimmer av god kvalitet och med betydande inslag av
lövträd.
Sveaskog arbetar för sänkta koldioxidutsläpp i hela värdekedjan och samarbetar med
transportföretag som använder bästa tillgängliga teknik för minskad andel fossila drivmedel.
Mångbruk, samexistens och dialog
I den mångbrukade skogen samsas många aktiviteter som skogsbruk, rennäring, jakt, friluftsliv
etc. Sveaskog har samverkan och samexistens som ledord. Hela skogslandskapet är värdefullt
och såväl brukade skogar som naturvårdsarealer, myrar, berg och vatten är tillgängliga för olika
former av nyttjande. Sveaskog underlättar friluftsliv och rekreation på hela sitt markinnehav, bl a
genom ett omfattande vägnät.
Sveaskog prioriterar insatser för god vattenvård som ökar klimatanpassning och utvecklar
biologisk mångfald. Utförda miljöåtgärder och effekter på miljön följs upp och redovisas.
Forskarvärlden är en naturlig partner till Sveaskog för att utveckla skogsbruket i alla avseenden,
inte minst gällande naturvård. Sveaskog för en nära dialog med myndigheter,
miljöorganisationer och andra intressenter för att säkerställa god ömsesidig förståelse och
kunskap.
Biologisk mångfald i landskapet
Biologisk mångfald ska fortsatt stärkas i flera skalor, baserat på förstärkta livsmiljöer och
ekologiskt viktiga strukturer. Det gäller allt från sparande av enskilda träd och hänsynsytor till
avsättningar och skötsel av skogar och hela landskap. Ur ett landskapsperspektiv kompletterar
olika åtgärder, i olika skalor på olika ställen varandra. En viktig del är Sveaskogs ekoparker som
är fördelade över hela Sveaskogs markinnehav. Ekoparkernas stora värde och funktion för
natur, kultur och rörligt friluftsliv ska fortsatt utvecklas.

1

Tydliga mål och uppföljning
Sveaskog anpassar sina mål för skydd av skogsmark till EU:s mål om 10% strikt skyddad och
30% allmänt skyddad areal. Strikt skydd tolkas här som formellt skydd enligt gällande nationella
definition och redovisning.
Övergripande mål och åtgärdsplaner för Sveaskogs hela markinnehav, såväl för den brukade
och den icke brukade skogen som för övriga marker och vattendrag, bryts ner i tydliga, tidsatta
delmål och följs upp minst kvartalsvis.
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