PRESSMEDDELANDE
2010-01-29

APPELL FÖR SKOGEN FÅR BRETT STÖD
Norrbottniska politiker, företagare och eldsjälar står upp för skogen tillsammans med
Naturskyddsföreningen i Norrbotten. De menar i en appell att ett levande skogslandskap i
länet kräver större arealer skyddad skog och att skogsbruk måste bedrivas på naturens
villkor. Samtidigt avfärdar Naturskyddsföreningen skogsnäringens så kallade
Norrbottensdeklaration som motsägelsefull och bedräglig.
Naturskyddsföreningen i Norrbotten har nu initierat en appell, ”Länge leve Norrbottens skogar”,
för att slå vakt om skogens biologiska, sociala och kulturella värden. En lång rad politiker,
företagare och kulturpersonligheter i länet har redan ställt sig bakom uppropet som presenterar en
vision om hur ett levande skogslandskap ska utvecklas i länet. Naturskyddsföreningen kommer att
fortsätta att söka stöd för appellen i olika läger, för att visa att det i Norrbotten finns ett starkt stöd
att bevara de sista gammelskogarna.
- Ett expansivt skogsbruk är inte ekologiskt hållbart. Klimathotet måste mötas med
omställning och nedväxling av energianvändningen, och inte tas som intäkt för att öka
exploateringen av vårt alltmer utarmade skogslandskap. Möjligheterna för andra
naturnäringar, och naturupplevelser för folkhälsan, begränsas allt mer. För att behålla
biologisk mångfald i länet så får det inte ske några fler avverkningar av gammelskog, säger
Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbotten.
Samtidigt tar Naturskyddsföreningen tydligt ställning mot den så kallade Norrbottensdeklarationen,
och menar att den utgörs av motstridiga påståenden som saknar hänvisning till forskning. I höstas
skickades deklarationen till regeringen, och den kommer inom kort att behandlas som en motion för
beslut i riksdagen. Om denna skulle antas och genomföras varnar Naturskyddsföreningen för att det
skulle få förödande konsekvenser för skogarna i länet.
- Redan med dagens skogspolitik och sänkta regeringsanslag är situationen kritisk, men ett
antagande av motionen skulle sänka allt hopp för bevarandet av biologisk mångfald i länet.
Hela Norrbottensdeklarationen bör ses som en onyanserad produkt av industriernas
ekonomiska särintresse, som varken tar hänsyn till naturens eller människornas behov, säger
Daniel Rutschman, Naturskyddsföreningens i Norrbotten skogsnätverk.
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