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SAKFEL I NORRBOTTNISKA SKOGSMOTIONER
Naturskyddsföreningen i Norrbotten varnar för att två motioner till riksdagen gällande
nyttjandet av Norrbottens skogar kan komma att leda till förödande konsekvenser för
skogarna i länet. I appellen ”Länge leve Norrbottens skogar” ställer sig politiker,
organisationer, företagare och eldsjälar bakom kravet om större arealer skyddad skog och ett
hållbart skogsbruk.
Under det senaste året har ett antal motioner angående nyttjandet av skogarna i Norrbotten beretts i
riksdagens utskott och dessa ska nu behandlas i kammaren. Naturskyddsföreningen i Norrbotten
menar att påståendena i dessa motioner är motsägelsefulla och saknar hänvisning till forskning.
Motionärerna menar bland annat att en intensifiering av kalhyggesbruket skulle motverka
klimatförändringarna.
- Klimathotet måste mötas med omställning och nedväxling av energianvändningen, och inte
tas som intäkt för att öka exploateringen av vårt alltmer utarmade skogslandskap, säger Lars
Andersson.
Naturskyddsföreningen i Norrbotten har därför initierat en appell, ”Länge leve Norrbottens
skogar”, för att slå vakt om skogens biologiska, sociala och kulturella värden. En lång rad politiker,
organisationer, företagare och kulturpersonligheter i länet har redan ställt sig bakom uppropet som
presenterar en vision om hur ett levande skogslandskap ska utvecklas i länet. Nu skickas appellen
ner till landets riksdagsledamöter, för att visa att det i Norrbotten finns ett starkt stöd för att bevara
de sista gammelskogarna.
- Ett expansivt skogsbruk är inte ekologiskt hållbart. Möjligheterna för andra naturnäringar,
och naturupplevelser för folkhälsan, begränsas allt mer. För att behålla biologisk mångfald i
länet får det inte ske några fler avverkningar av gammelskog, säger Lars Andersson,
ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbotten.
Naturskyddsföreningen i Norrbottens förhoppning är att riksdagsledamöterna granskar motionerna.
Bland annat så har regeringens miljömålsråd bedömt att miljömålen för levande skogar i Norrbotten
troligtvis inte kommer att uppnås till 2020, till stor del på grund av att skogar med höga naturvärden
alljämt avverkas. Trots detta menar motionärerna att det kan finnas för mycket skyddad skog i
Norrbotten, varför de vill att man undersöker möjligheterna för att öppna naturreservaten för
exploatering.
- Det är ju ett rent vansinnigt förslag, när vi idag bara skyddat en liten del av vad som
enligt forskning krävs för att bevara biologisk mångfald i länet. Dessa motioner bör ses som
onyanserade produkter av industriernas ekonomiska särintresse, som varken tar hänsyn till
naturens eller människornas behov, säger Daniel Rutschman, Naturskyddsföreningens i
Norrbotten skogsnätverk.
Bilaga 1: Appellen Länge leve Norrbottens skogar
Bilaga 2: Stöd för appellen t.o.m. 15/2 2010
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Motion 2009/10:MJ274 Produktionsskogens betydelse för klimatet och samhällsekonomin
Stefan Tornberg (c)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ274
Motion 2009/10:MJ428 Skogen – vår framtid för Sverige
Karin Åström m.fl. (s)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ428
Regeringens Miljömålsråd - Når vi miljömålen i Norrbotten?
Regionala miljömål för Levande Skogar
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Regionala-miljomal1/?eqo=12&l=25&t=Lan#7823

