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Angående möjligheten att utnyttja Stora Ensos försäljning av 5 200 hektar
skog i Halland för att uppnå miljömålet ”Levande skogar”
Stora Enso har nyligen lagt ut 5 200 hektar skogsmark i Halland till försäljning.1 Erbjudandet ger
staten ett unikt tillfälle att i ett enda slag avsevärt underlätta genomförandet av miljömålet ”Levande
skogar” i denna del av landet.
Regeringen bör därför ta initiativ till ett statligt övertagande av de skogsmarker Stora Enso bjuder ut.
Med tanke på att det krävs ett snabbt agerande (anbudstiden går ut den 24 november) förefaller
Sveaskog AB vara en lämplig aktör att företräda staten, men företaget måste i så fall få ett sådant
uppdrag av regeringen.
De befintliga rester av naturskog som återstår i Sydsverige är helt otillräckliga för att miljömålet ska
kunna nås i regionen. En nyckelåtgärd är därför att rätt arealer undantas från kommersiellt skogsbruk
för att långsiktigt restaureras så att naturskogskvaliteter återetableras.
Det är väl bekant att arbetet med att säkra de tillräckligt stora, rätt belägna och ekologiskt
funktionella skogsarealer som krävs om miljömålet ”Levande skogar” ska kunna nås, innebär stora
utmaningar för staten och de statliga myndigheterna.
Försäljningen av Stora Ensos markinnehav erbjuder staten en möjlighet att i ett slag, i den aktuella
regionen, betydligt underlätta detta arbete. Motsvarande chansen lär inte komma tillbaka.
Att undanta hela arealen från skogsbruk är från naturvårdssynpunkt knappast rationellt, och bör inte
heller vara syftet med ett köp. Delar är sannolikt lämpliga som delar av ett fungerande, regionalt
nätverk av skogsreservat. Dessa arealer bör, i varje fall på sikt, lämpligen i huvudsak överföras till
Naturvårdsverket för avsättning som naturreservat eller biotopskyddsområden. Övriga arealer bör
istället förvaltas med sikte på att antingen utnyttjas som bytesmark vid ytterligare reservatsbildning
på icke-statlig mark i landsdelen, för kommersiellt skogsbruk i statlig ägo eller för försäljning.
Återigen: Sista datum för staten att lämna ett anbud är 24 november.
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