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Sveaskog vill avverka skogar med rödlistade arter

- Naturskyddsföreningen starkt kritisk mot rapporten om Sveaskogs naturhänsyn
Måndagen den 5 mars presenterade Sveaskog en rapport kallad “Rapport om Sveaskogs naturhänsyn vid avverkningar i
Norrbotten 2006”. Genom det som man kallar “en oberoende granskning” vill Sveaskog ge skenet av att det som de gör
är till gagn för det allt mer hotade växt- och djurlivet i våra skogar i Norrbotten.
I rapporten beskriver Sveaskogs konsulter hur de slumpmässigt undersökt ett stort antal avverkningar som redan genomförts. Rapporten andas positivism och kommer fram till att Sveaskog är i stort sett felfria och gör bara bra saker i
skogen.
- Naturskyddsföreningen i Norrbottens län skulle säkert kunna glädjas tillsammans med Sveaskog om det vore så att
rapporten avspeglade det verkliga läget ute i skogen. Men i verkligheten är ett stort antal av skogens arter idag hotade
på grund av just skogsbruket, på den officiella rödlistan hos ArtDatabanken finns nästan 400 arter som finns även här i
Norrbotten, säger föreningens nyvalde ordförande Virpi Räsänen.
I rapporten redovisas förutom alla redan gjorda avverkningar också 24 planerade avverkningar. I princip ger konsultrapporten mer eller mindre tillåtelse till avverkning i 23 av de 24 objekten, det 24:e objektet finns inga uppgifter eftersom
inventeraren inte kunde passera en privat vägbom.
- Vi inom Naturskyddsföreningen ser att två av de oavverkade objekten direkt borde ha fått ett antal varningsklockor att
ringa hos både avverkningsplanerare som konsulter. Det är Svartberget och Kursuvaara, de enda av de 24 planerade
avverkningarna som vi inom föreningen har inventerat. Bägge bergen har höga naturvärden med ett stort antal rödlistade
arter, en kunskap som också nått Sveaskog redan hösten 2006. I bägge fallen ger dock konsulterna Sveaskog det som
Sveaskog vill ha, grönt ljus att avverka konstaterar biolog Urpo Taskinen, aktiv inom föreningens skogsnätverk.
- I det här läget finns ingen anledning att lita på att bedömningen av de resterande oavverkade skogarna eller överhuvudtaget på innehållet i hela rapporten, säger länsordförande Virpi Räsänen som själv besökt Svartberget på gränsen mellan
Piteå och Arvidsjaurs kommuner i samband med en kurs som leddes av biologen Mats Karström från Vuollerim.
- Mats Karström skrev i september 2006 ett brev till Lars-Erik Bergström på Sveaskog och pekade på de höga
naturvärdena, tillägger Virpi Räsänen.
- När vi besökte Kursuvaara vid Kulmungi i norra delen av Övertorneå kommun i somras hade vi med oss en av Finlands främsta experter på vedsvampar (tickor), Olli Manninen, berättar Urpo Taskinen.
- Vi hittade ett stort antal hotade vedsvampar som finns medtagna på den nationella rödlistan. Alla är arter som definitivt inte kommer att överleva om Sveaskog genomför sin planerade avverkning. Tickorna är beroende av kontinuerlig
tillgång till liggande död ved (s k lågor) och eftersom tillskapandet av sådana först kräver att t.ex. en tall växer i 500 år,
därefter står som torrfura i 200 år innan den slutligen faller omkull för att bli mat åt svamparna så är det lätt att förstå att
en sådan tidsperiod är omöjlig att överbrygga för tickorna.
- Sveaskog har varit med att skapa bristen av livsmiljöer på stora delar av den norrbottniska skogsmarken, men helt
uppenbarligen vill de inte ta till sig grundläggande ekologisk kunskap och lämna dessa områden med höga naturvärden
intakta, menar Urpo Taskinen
- Vi inom den ideella naturvården ser idag inte att Sveaskog tar det ansvar för den biologiska mångfalden som de hävdar.
Ord på papper räcker inte, det är det praktiska agerandet ute i skogen som avgör företagets trovärdighet, avslutar ordförande Virpi Räsänen.
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