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Pappersskatt kunde rädda skog 
 
 

    
 
 

”Statliga Skogsvårdsstyrelsen har fått byta namn till Skogsstyrelsen. 
Vården är till stor del borta.” 

 
 
Ekonomijournalisten Henric Borgström skriver i en krönika i NT den 29/12 att hänsynen till 
miljön är mycket god och att stora ytor är skyddade från avverkning. Skogsbolagen 
glorifieras som energisparande exemplariska skogsféer. Naturskyddsföreningen som vill 
skydda värdefull gammelskog är boven, skriver Borgström. Citat från NT-krönikan: 
"Miljörörelsen är miljöns största fiende." 
 

Sverige är enligt forskning av professor Lena Gustafsson vid Statens Lantbruksuniversitet 
SLU näst sämst på naturhänsyn vid skogsavverkningar. Bara Finland är sämre med ca 1 %. I 
Sverige 3-5 %. Världen i övrigt är mycket bättre på skydd av skog. I delar av Nordamerika 
lämnas 15 % hänsyn vid avverkningar, i Tasmanien i Australien 30 %. 
 
Var och en som åker längs våra vägar eller försöker vandra i djupa vattenfyllda hjulspår från 
de GPS-styrda gigantiska skogsmaskinerna upplever sanningen. Hyggen och kraftiga 
gallringar ser vi överallt i naturen. Mosade berg och stenar. Tjäder och hackspettar som 
motas undan. Sönderkörda vandringsleder och stigar. Sår som aldrig kan läka helt. 
 

Aldrig har det avverkats som nu. Aldrig har vi haft så många timmerbilar som kör sönder 
småvägar, ökar olycksrisken på vägarna och spyr ut dieselavgaser. Aldrig har vi haft så lite 
riktig naturlig skog. Nu planteras granar i rader som gödslas för att ge snabb avkastning. 
Ekologin med hotade växt- och djurarter får ge vika för skogsindustrins vinster. Statliga 
Skogsvårdsstyrelsen har fått byta namn till Skogsstyrelsen. Vården är till stor del borta. 
 



Studie efter studie visar hur viktigt det är för människan att vistas i naturen för sitt psykiska- 
och fysiska välbefinnande. Överallt i Sverige (och världen) kämpar lokalbefolkningen, ibland 
med stöd från naturskyddsföreningar, för att få behålla värdefull skog. Ofta skog nära deras 
bostäder. Skog som utnyttjas för det rörliga friluftslivet och av skola och förskola i 
utbildningssyfte. 
 
Aldrig någonsin har så mycket papper använts som idag. Med datorerna skulle vi få ett 
papperslöst samhälle var tanken. Så blev det inte. Den starkaste tillväxten idag är för 
bestrukna papper, det vill säga högkvalitativt finpapper för till exempel broschyrer och 
magasin. Även kontorspapper ökar i många länder enligt statistik från industrin. 
 

Pappersindustrins virkesanvändning har en enorm påverkan på världens skogar och andra 
ekosystem med omfattande negativa effekter på miljö och människor. Pappersindustrin är 
globalt en av de största användarna av energi och står för de största utsläppen av koldioxid, 
omfattande vattenförorening och stora mängder avfall. Världens pappersanvändning 
förväntas öka från dagens 400 miljoner till 500 miljoner ton år 2020. Det innebär ett påtagligt 
ökat ekologisk fotavtryck för planeten om inte stora förbättringar sker mycket snabbt. 
 

10 % i "pappersskatt" skulle kunna rädda värdefull skog. För oss människor och för 
mångfalden i naturen. För hotade växt- och djurarter. För vår gemensamma framtid. 
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