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Naturskyddsföreningen Värmlands synpunkter på samrådsunderlaget - Projekt 

Castor Stora Enso Skoghalls Bruk 

I samrådsunderlaget konstateras att barrved är en viktig råvara vid tillverkningen av kartong vid 

Skoghalls Bruk. Den planerade produktionsökningen vid bruket till 1 000 000 ton kartong/år innebär 

ett kraftigt ökat behov av rundved. Jämfört med förbrukningen under åren 2017, 2018 och 2019 

kommer den utökade tillverkningen att kräva ungefär 125 % mer rundved. Med ett antaget 

virkesutbyte på 300 m3fub/ha motsvarar Skoghalls bruks planerade vedförbrukning att den årliga 

hyggesytan ökar från nuvarande 5800 till 13 000 ha. På tio år kommer en yta större än hela Karlstads 

kommuns landareal att avverkas. 

Redan den nuvarande virkesförbrukningen innebär en kraftig påverkan på miljön. Skogsbruket i 

skogarna som Skoghalls bruk får sin ved från bedrivs genom trakthygge, som lämnar stora öppna ytor 

med allt smalare remsor av skog mellan och som resulterar i enformiga nyskogar. Trakthyggesbruket 

skapar tidsmässiga och rumsliga avbrott i skogens ekosystem. Ju större och ju fler hyggen desto 

större ekologisk skada. Skogsstyrelsen skriver i sin utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar 

(Rapport 2019 02 Fördjupad utvärdering av Levande skogar): ”Ett flertal av de centrala områdena för 

Levande skogar visar på ett otillfredsställande resultat gällande miljötillståndet. Minskande och 

fragmenterade livsmiljöer samt minskande och/eller små populationer hos ett antal hotade arter är 

ett stort problem för att nå målet om att bevara biologisk mångfald. Till följd av trakthyggesbruket 

har svårspridda arter som är beroende av lång skoglig kontinuitet eller en komplex 

vegetationsstruktur missgynnats och flera av dem är därför hotade i dagens skogslandskap. Allt 

eftersom sådana områden slutavverkas minskar arealen tillgänglig livsmiljö. För att komma närmare 

målet behövs förbättringar av den miljöhänsyn som tas vid skogsbruksåtgärder (kulturmiljöer, 

körskador, hänsynskrävande biotoper, skyddszoner), en ökning av den areal som brukas med 

hyggesfria metoder, långsiktigt bevarande av värdekärnor, en ökning av naturvårdande skötsel i 

förhållande till behoven och ett utvecklat landskapsperspektiv.” 

(https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-02-

fordjupad-utvardering-av-levande-skogar-2019.pdf)  
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Länsstyrelsen i Värmland gör årligen en bedömning av hur statusen för miljökvalitetsmålen utvecklas 

i länet. För båda de mål som har anknytning till skogsbruk, Levande skogar och Ett rikt växt och 

djurliv bedömdes 2019 att inget av dem skulle nå målen 2020 och att utvecklingen för båda var 

negativ. Inga skogliga naturtyper uppnår idag gynnsam bevarandestatus. Fragmenteringen av olika 

biotoptyper har fortsatt. Igenväxning med gran i lövskogsbiotoper bedöms fortsatt som ett stort 

naturvårdsproblem. Arealen skog i åldern 61-120 år har minskat och bedöms minska ytterligare, 

äldre lövrika skogar utanför skyddade områden minskar, negativ påverkan på hänsynskrävande 

biotoper minskar inte och hänsynsytor och nyckelbiotoper intill kalhyggen påverkas negativt av 

uttorkning och solinstrålning. ”För att upprätthålla skogens ekosystemtjänster krävs att den brukas 

hållbart, det vill säga så att vi inte äventyrar några arters fortlevnad eller kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov. Den hänsyn som tas inom skogsbruket idag är inte tillräcklig, 

utan behöver både utökas och bättre anpassas till de arter vars livsmiljöer finns inom respektive 

område som röjs, gallras eller avverkas.” 

(https://www.lansstyrelsen.se/download/18.15ddfd0e16ed55d34793003f/1576508050540/regional-

uppfoljning-miljokvalitetsmalen-varmland-2019.pdf)  

I samrådsunderlaget nämns att virkesråvaran uppfyller kraven för FSC Controlled Wood. Det kan låta 

betryggande, men ”controlled” betyder att det medger användning av ocertifierat virke och är en 

sämre upplaga av FSC-certifiering som innebär en större osäkerhet om råvarans ursprung. FSC:s 

certifieringar är dessutom generellt inriktade på att man bedriver trakthyggesbruk, som 

huvudsakligen inriktar sig på en enda ekosystemtjänst – virkesproduktion. Att döma av 

Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens synpunkter på läget i skogen är ett sådant skogsbruk inte hållbart 

om mångfalden i skogarna ska kunna bevaras. 

Miljöbalkens Allmänna hänsynsregler stadgar att ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 

skada eller olägenhet.” Miljöbalken 2 kap 2 § 

Samrådsunderlaget ger ingen information om huruvida Stora Enso Skoghalls bruk skaffat den 

kunskap som behövs för att skydda miljön mot skada eller olägenhet förknippad med utnyttjande av 

trakthyggesbruk som brukets virkesförsörjning orsakar. 

Miljöbalken säger vidare att ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 

som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att 

en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” 

Miljöbalken 2 kap 3 § 

Det finns skogsbruksmetoder som medför mindre miljöskador och ger en mer hållbar användning av 

skogen än trakthyggesbruk. Stora Enso Skoghalls bruk har ett ansvar att motverka den påverkan på 

skogens ekosystem som orsakas av brukets virkesanvändning.  Men av samrådsunderlaget framgår 

inte att Stora Enso Skoghalls bruk tänker vidta några åtgärder för att motverka att det skogsbruk, 

som bedrivs för att försörja bruket med vedråvara, medför skada eller olägenhet för miljön. 

Naturskyddsföreningen Värmland menar att den kraftigt utvidgade virkesförbrukningen, som 
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expansionen vid Skoghalls bruk innebär, kräver en utökad miljöhänsyn och att åtgärder för att främja 

ett hållbart skogsbruk under de förutsättningarna ska framgå i ansökan om tillstånd för utökad 

produktion vid bruket. 
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Ordförande, Naturskyddsföreningen Värmland 

 

 


