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Disposition

• Bergvik Skog och nuvarande förutsättningarg g g

• Bergviks nuvarande agerande• Bergviks nuvarande agerande

• Vad tillför det nya förslaget 
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Markinnehav

Sverige     Lettland
Total areal 22 66 kha 38 khaTotal areal      22 66 kha     38 kha
Produktiv       1 893 kha     33 kha
skogsmarkskogsmark

Avverkning (2009):g ( )
Föryngring      4.885 km3fub
Gallring            1.875 km3fub
Totalt                6.760 km3fub
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Ägare 2010 mars

Stora Enso 43 3 % Övriga 3:e AP-fondenStora Enso 43,3 % Övriga
Nordea Liv SE
Nordea Liv DK
Tham InvestLänsförsäkringar 14,1 %
Stockholms sjukhem
Proventus
Stora Enso Gemensamma 
pensionsstiftelse

Foundation Asset 
M t

12,2 %
pensionsstiftelse
Stiftelsen Erik Johan 
Ljungbergs utbildningsfond
Privatpersoner

Management

SPP Livförsäkringar 8 2 % PrivatpersonerSPP Livförsäkringar 8,2 %

Korsnäs AB 5,0 %

Kåpan pensioner    5,0 %
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Mål

►Finansiella
• Långsiktig värdeökning av företagets tillgångar
• Jämn och hög årlig avkastning till Bergviks ägare

►Operativa
• Ökad produktivitet per hektar
• Ökad produktionskapacitet genom förvärv ochÖkad produktionskapacitet genom förvärv och 

markbyten
• Fastighetsutveckling (markexploatering, g g ( p g,

energiproduktion)
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Bergviks miljöåtagande

► Bergviks mål ska uppnås genom en hög, lönsam 
och uthållig skogsproduktion. Bergviks 
naturvårdsarbete ska bidra till att den biologiskanaturvårdsarbete ska bidra till att den biologiska 
mångfalden bevaras. Arbetet ska kännetecknas av 
öppenhet med information och en konstruktiv öppe et ed o at o oc e o st u t
dialog med samhällets företrädare.

► Bergviks bidrag motsvarar en reduktion i volym av 
långsiktig avverkningspotential med 10 %långsiktig avverkningspotential med 10 %
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Omfattning frivilliga 
avsättningar nedan fjällnära 
området

TOTALT

Ha % Ackumulerad %

Produktiv areal 1 916 400
Naturreservat i Bergviks ägo (fri 

utveckling) 2 223 0,1 0,1utveckling) 2 223 0,1 0,1

Frivilligt avsatta arealer

Nyckelbiotoper 48 253 2,6 2,6

Övriga avsättningar 56 528 3,0 5,6
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Omfattning av 
reservatsbildning m m påreservatsbildning m.m. på 
Bergviks marker Skog i planerade 

reservatreservat

Summa av
Produktiv skog

Län Totalt
C 1804
S 4109S 4109
T 2891
U 280
W 9825
X 7632
Z 3435
Totalt 30 000
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Bergviks agerande fram    
till idag

►Alltid ersättningsmark (alt. klausul) 
►Minimalt bortfall av ”produktions-

skog” och maximalt virkesuttag 
före reservatsbildningföre reservatsbildning

►Krav på ersättning för intrång i 
pågående markanvändning inompågående markanvändning inom 
Natura 2000

►Undvika ”naturvårdsavtal” 
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Vad tillför de nya förslagen 
för Bergvik?

►Möjlighet till ersättningsmark
►Mer skyddad statsskog
►Slopat toleransavdrag►Slopat toleransavdrag
►Komet
►Ök d ä d i N t å d t l►Ökad användning av Naturvårdsavtal
►Ökad samverkan och lokalt engagemang
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Utvärderingsbehovet stort

►En utvärdering av den samlade insatsen från stat och 
skogsägare behövs innan nya mål sätts

►Utvärdera omfattning och kvalitet
►Utvärdera biologisk effekt – långsiktig monitoring►Utvärdera biologisk effekt långsiktig monitoring

►B h k dd å t l t till k k t►Behov av skydd måste relateras till konkreta 
målbilder, i synnerhet när kampen om markresursen 
hårdnar Vad tillåter dagens miljömål förhårdnar. Vad tillåter dagens miljömål för 
markutnyttjande?
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Nya propositionen

►M k t iti t !►Mycket positivt !
• Logiskt
• Rationellt
• Funktionellt

►Några medskick
• Tidig analys i samverkan med ”bolagen”d g a a ys sa e a ed bo age
• Likvärdiga skogstillstånd viktigt i kommande ”byten”
• Önskvärt med tidig principöverenskommelse• Önskvärt med tidig principöverenskommelse
• Utnyttja möjlighet till sk. trepartsbyten
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