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Skogar med rödlistade arter hotas i Norrbotten  
Naturskyddsföreningen presenterar idag en lista med 23 mycket 
skyddsvärda skogar i Norrbottens län som hotas av avverkning. Flera fynd 
av rödlistade arter gjordes i dessa skogar. Och det är bråttom. I en av dem 
har avverkning redan börjat. 
 
När virkespriserna rusar i höjden jagar skogsbolagen ständigt nya objekt. Därför är idag 
många mycket skyddsvärda skogar hotade. Naturskyddsföreningen har under sommaren, 
med stöd av stora ideella insatser från många medlemmar, inventerat och hittat 120 
skogar som inte är skyddade men som innehåller rödlistade arter. Totalt gjordes 6000 
fynd av rödlistade arter i dessa skogar. Nu presenteras 30 mycket skyddsvärda skogar för 
landets länsstyrelser. 23 av dessa finns i Norrbotten. 
– Nu gäller det att myndigheter och politiker räddar dessa skogar annars kommer stora 
värden att försvinna för alltid. Vi vill att bolagen avstår från avverkning så att områdena 
hinner få ett lagstadgat skydd, säger Mikael Karlsson, ordförande i 
Naturskyddsföreningen. 
 
Idag kommer Naturskyddsföreningen att lämna in inventeringsresultaten till 
länsstyrelserna för att myndigheterna ska dra i bromsen och se till att de mest 
skyddsvärda skogarna omgående skyddas.   
 
– Vi har en allvarlig situation när regeringen kraftigt vill dra ner på anslaget till att 
skydda skogar och den stora efterfrågan på virke gör att bolagens frivilliga hänsyn inte 
väger tyngre än att skogar med utrotningshotade arter snitslas för avverkning, säger 
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. 
 
Endast en bråkdel av den produktiva skogen i Sverige är skyddad, strax över en procent 
nedanför den fjällnära skogen. Enligt ledande forskare krävs mellan 9 och 16 procents 
bevarande för att utarmningen av den biologiska mångfalden ska stoppas. Enligt 
bindande beslut inom EU och på FN:s miljötoppmöte i Johannesburg 2002 ska förlusten 
av biologisk mångfald hejdas till 2010. 
  
– Skogar med omistliga värden förstörs ständigt. Bolagens frivillighet räcker inte och 
lagstiftningen är för svag. Inte ens en växt som är fridlyst att plocka skyddas mot 
avverkning som helt förstör dess miljö, säger Mirjam Lööf, skogshandläggare 
Naturskyddsföreningen 
 
Naturskyddsföreningens har noggrant dokumenterat fynd av rödlistade arter med GPS –
koordinater och digitala bilder. Men fyra skogar med högt skyddsvärde som också 
dokumenterats, och som skulle ha varit med i Naturskyddsföreningens rapport, har 
avverkningen påbörjats innan rapporten färdigställts. Det handlar om:  
*Kiskamavaara i Norrbotten, där Sveaskog nu stoppat avverkningen efter att 



Naturskyddsföreningen presenterats sitt material 
*Mellanbergsmyrorna i Sollefteå kommun, en naturskog som avverkades av SCA 
*Fågelskogen vid Ärtsjön i Bjursås, Dalarna -  en avverkning som polisanmälts 
*Ett interimistiskt reservat vid Abborrvattnet i Strömsund, en avverkning av Holmen som 
Naturskyddsföreningen överväger att anmäla  
 
Lista med bilder: 
http://www.snf.se/verksamhet/skog/rsl-2007-lista.html 
Fria pressbilder från skogarna: 
http://www.norrbotten.snf.se/skog/20071022/index.htm 
Läs hela rapporten: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/rap-hotade_skogar.pdf 
Se definitionen på rödlistad: 
http://www.artdata.slu.se/rodlista/rodlistan.asp 
 
För frågor kontakta: 
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22 
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se 
Mirjam Lööf, skogshandläggare 070-5569522 
mirjam.loof@naturskyddsforeningen.se 
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se 
Virpi Törlind, ordförande Norrbotten 070-321 55 30 
virpi.torlind@naturskyddsforeningen.se 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.  Dessutom 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.  www.naturskyddsforeningen.se   | Pg 90 19 09-2 | 
08-702 65 00 
Telefon 08-702 65 00, Adress: Box 4625, 116 91 Stockholm Besöksadress: 
Åsögatan 115, Stockholm 
 
 


