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inbjuder till 

Presskonferens - Värdefulla skogar snitslade för avverkning

Virkespriserna rusar i höjden. Den ökande efterfrågan på virke gör att 
skogsbolagen nu ständigt ser sig om efter nya avverkningsobjekt. 
Samtidigt vill regeringen urholka anslaget till att köpa in mark till reservat.

I detta läge har Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Västerbotten tillsammans med andra gjort 
en av föreningens största mobiliseringar någonsin för att hitta skogar som är i akut behov av skydd. 
Under sommaren genomfördes fältundersökningar i mängder av skogsområden. Drygt 6000 fynd av 
utrotningshotade arter gjordes och en stor mängd skyddsvärda skogar hittades. 

Naturskyddsföreningen presenterar nu en lista på 30 mycket skyddsvärda områden i Norrbotten och 
Västerbotten som hotas. Inventeringsresultatet kommer att presenteras för respektive länsstyrelse. 
Men det är bråttom. Skogarna innehåller naturvärden och rödlistade arter som riskerar att försvinna 
för all framtid och en del av skogarna är redan snitslade för avverkning. 

Undersökningen presenteras på tre presskonferenser; i Stockholm, Luleå och Umeå.

Stockholm
Dag: Måndagen den 22 oktober 
Tid: kl 10.00
Plats: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115, Stockholm 

Kontaktperson i Stockholm 
• Skogshandläggare Mirjam Lööf, mirjam.loof@naturskyddsforeningen.se , 070-556 95 22

Luleå
Dag: Måndagen den 22 oktober 
Tid: kl 11.30
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Kronan A6, Luleå

Kontaktpersoner i Luleå
• Skogskoordinator i Norrbotten Urpo Taskinen, urpo.taskinen@snf.se , 070-629 58 02
• Länsordförande Virpi Törlind, virpi.torlind@naturskyddsforeningen.se , 070-321 55 30
• Inventerare Martina Nygren, martina.nygren@naturskyddsforeningen.se , 0730-280 287

Umeå
Dag: Måndagen den 22 oktober 
Tid: kl 15.00
Plats: Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå

Kontaktpersoner i Umeå
• Inventerare Anders Hällström, sherpa77333@hotmail.com , 070-277 95 91 
• Inventerare Mats Djupsjöbacka, southface06@gmail.com , 070-226 67 16

Välkomna!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om oss:
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger 
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.  Dessu-
tom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra 
viktigaste arbetsområden. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor.  
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Läs mer om oss lokalt på våra regionala webbplatser:
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län - www.norrbotten.snf.se
Naturskyddsföreningen i Västerbottens län - www.vasterbotten.snf.se


