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Moderaterna i Europaparlamentet  

Moderaterna vill lyfta skogens roll i den 

hållbara omställningen  

Skogsbruket är en av Sveriges viktigaste näringar och ett av de viktigaste medlen i det 

svenska klimatarbetet. För närvarande hotas det svenska skogsbruket från politiskt håll. 

Bland annat vill EU:s nya skogsstrategi flytta bestämmanderätten över det svenska 

skogsbruket till EU-nivå.  

Tyvärr visar den politiska debatten både i Sverige och i Bryssel på en allt mer en snedvriden 

bild av skogsbruket. Både EU-kommissionen och den svenska regeringen uppvisar ofta en 

oförståelse för det hållbara skogsbruket och dess förutsättningar. I stället ses skogen enbart 

som en kolsänka som måste skyddas. Därtill kännetecknas ofta den svenska diskussionen 

om missuppfattningar om hur skogsbruk faktiskt går till.  

Mot bakgrund av detta kommer Jessica Polfjärd under hösten 2021 att lansera “Skogsresan” 

för att besöka skogsägare, industrier, lokalpolitiker och entreprenörer runt om i Sverige. 

Syftet är att få och sprida en bättre inblick i hur dessa aktörer ser på skogspolitiken och hur 

de arbetar med långsiktig hållbarhet.  

Den första resan går till Sundsvall och Europas största privata 

skogsägare, SCA.  

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog och har sin verksamhet nästan uteslutande i de fyra 

svenska Norrlandslänen. De bedriver ett aktiv skogsbruk och producerar en rad klimatsmarta 

produkter från skogen såsom sågade trävaror, förpackningsmaterial och pappersmassa. 

Under besöket kommer jag bland annat att göra studiebesök i skogen och titta på 

avverkningsplatser, nyckelbiotoper, och mycket mer. 

Jessica Polfjärd (M) kommenterar: 

- Sverige har, tillsammans med Finland, mest skog i hela EU och en lång tradition av aktivt 

och hållbart skogsbruk. Det är en stolt tradition som är värd att värna och utveckla. Skogen 

en del av vår identitet och vår enskilt största nettoexportör. Den skapar jobb, skatteintäkter 
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och utgör en väsentlig del av vår handel med omvärlden. Samtidigt är skogen ovärderlig i 

klimatarbetet och i omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

- Tyvärr visar den politiska debatten både i Sverige och i Bryssel på en allt mer en 

snedvriden bild av skogsbruket. En stor del av de förslag som EU-kommissionen 

presenterar, ofta påhejad av vänstern i Europaparlamentet, visar på en oförståelse för det 

hållbara skogsbruket och dess förutsättningar. I stället ses skogen enbart som en kolsänka 

som måste skyddas. 

- Samtidigt har den svenska regeringen gång på gång visat att de inte är villiga att stå upp för 

det svenska skogsbruket. Resultatet är bland annat att äganderätten, som är en förutsättning 

för det hållbara skogsbruket, är på väg att urholkas samtidigt som biobaserade produkter 

missgynnas. Detta är ett hot mot det svenska aktiva skogsbruket, som i över hundra år visat 

att det går att kombinera ekonomiska, ekologiska och sociala intressen.  
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