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Bästa Ulf Larsson!
Slut på ”prata och avverka” – dags för lösningar
Människans aktiviteter leder till utrotning av världens arter i upp till 1 000 gånger snabbare
takt än vad som är naturligt. För att skydda den biologiska mångfalden och de välfungerande
ekosystem som är avgörande för vårt välbefinnande måste vi minska och i slutänden stoppa
förstörelsen och försämringen av naturliga livsmiljöer.
Sedan 1950-talet har stora arealer av gammal skog avverkats i Sveriges del av det norra
skogsbältet och det som förut var sammanhängande skogsmark har fragmenterats. Det har
lett till att minskade populationer av hundratals skoglevande arter, och man tror idag att
avverkningen har stora negativa följder för över 1 300 rödlistade växter, djur, svampar och
lavar.
Det är nu 1,5 år sedan Greenpeace publicerade sin fördjupade rapport Wiping away the
boreal, som belyser SCAs roll i förstörelsen av värdetrakter i Sverige samt ditt företags
aggressiva plantering av monokulturer med invasiva och främmande trädslag (Contortatall).
Båda dessa faktorer påverkar den traditionella livsstilen för renskötande samer så mycket att
Svenska Samernas Riksförbund (Sámiid Riikasearvi) har utfärdat en ”Nolltolerans mot
Contorta i renskötselområdet”.
Sedan rapporten publicerades har Greenpeaces skogsaktivister och flera av SCAs största
kunder engagerat sig i flera möten med ditt företag för att söka klarhet i hur ditt företag
avser att hantera de pågående skogliga konflikterna. Hittills finns ingen lösning i sikte och ditt
företag fortsätter att hålla inne med den grundläggande information som krävs för att ta
fram samarbetsinriktade lösningar.

SCA konstaterar att dessa massabruk kommer att innebära ”en ökad efterfrågan på
massaved och sågverksflis i norra Sverige för lång tid framöver.1 Hur planerar då SCA att
tillgodose
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På SCAs webbplats hävdas att ”Skogstillgångarna tillmäts större vikt av intressenterna än av
SCA” och ”Transparens värderas högre av intressenterna än av SCA”. Det bör inte komma
som en överraskning att ideella föreningar som Greenpeace ber SCA om större öppenhet i
fråga om er aktuella och framtida verksamhet, mot bakgrund av företagets utbyggnad av
massabruken på senare tid.

råvarutillförseln till detta massabruk utan att ytterligare påverka värdetrakter eller de skogar som de
renskötande samerna är beroende av?
Öppenhet är nyckeln till lösningar. I ett affärslexikon beskrivs öppenhet som en ”brist på dolda
agendor och villkor, åtföljd av tillgång till all information som krävs för samarbete och gemensamt
beslutsfattande”. Hur kan då SCA hävda att man ”redan anser sig vara ett transparent företag” när
ni inte informerar intressenterna om hur ni planerar att tillgodose ert långsiktiga behov av
vedråvara?
För att hitta samarbetsinriktade lösningar på dessa konflikter måste SCA dela med sig av sina aktuella
planer på hur företaget avser att tillgodose det långsiktiga behovet av vedråvara till era massabruk i
Sverige, och vilka skogar som kan vara hotade till följd av dessa planer.
För att möjliggöra ”samarbete och gemensamt beslutsfattande” för att hantera dessa skogliga
konflikter och hitta långsiktiga lösningar som är hållbara för skogen och klimatet ber vi att du som VD
och koncernchef för SCA gör följande information tillgänglig för de ideella föreningarna:
1. SCAs nuvarande försörjning av vedråvara (volymer och ursprung, genom avverkningsplaner)
2. SCAs planer/beräkningar för försörjning av vedråvara för de kommande 10 åren
3. Anläggningsspecifika geografiska orter/anläggningar för SCAs avverkningsplaner för de
kommande 10 åren (i formatet QGIS kartlager)
4. SCAs befintliga och planerade privata avsatta hänsynsområden (i formatet QGIS kartlager)
5. SCAs handlingsplan hur företaget avser att avlägsna befintliga planterade bestånd av invasiv
contortatall i enlighet med Svenska Samernas Riksförbunds policy.
Att lämna denna information bidrar till informerade diskussioner och ett steg bort från SCAs metod
prata och avverka och i stället skapa lösningar som är hållbara för skogen och klimatet. Vi ber om ett
svar inom en månad.
Vänliga hälsningar
Mads Flarup Christensen
VD Greenpeace Nordic
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