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Ekokommun offrar sin natur 
 
- Har Övertorneå gett upp sin position som banbrytande ekokommun? Det undrar Lars Andersson, 
ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Övertorneå var först i Sverige med att utropa sej 
som ekokommun redan 1983, och strävan efter ett ekologiskt hållbart samhälle inspirerade andra 
kommuner att följa efter och bli ekokommuner.  
 
- Det är ett trendbrott att kommunledningen nu ensidigt prioriterar virkesproduktion och sviker 
miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, och därmed också FNs Riokonvention 
om biologisk mångfald. En seriös ekokommun kan inte nonchalera något så grundläggande som 
kompletta ekosystem och deras biologiska mångfald, säger Andersson.  
 
Kommunstyrelsens AU beslutade i måndags att i ett remissvar yrka på ett moratorium som innebär 
att länsstyrelsens förslag på nya reservat skulle stoppas. Kommunalrådet Linda Ylivainio menar att 
reservaten skulle drabba kommunen hårt, och kommunstyrelsen ska skicka en skrivelse till 
miljöministern för att förhindra skydd av fler skogar. 
 
- Ylivainio blundar för det faktum att gammelskogar som finns kvar i Norrbotten är de i landet som 
påverkats minst av skogsbruk, eftersom skogsbruket successivt expanderat söderifrån. Här finns 
fortfarande kvar skogar som aldrig har kalavverkats, där taigans växt- och djurliv har en fristad. 
Därför är det särskilt värdefullt att de orörda skogar vi har i Norrbotten skyddas, säger Rolf Lahti, 
ordförande i Övertorneåkretsen av Naturskyddsföreningen. - Här i Övertorneå är endast en procent 
av den produktiva skogsmarken formellt skyddad, och med de nya reservaten blir det inte ens fem 
procent, så kommunledningens skrivelse är en obegriplig överreaktion anser Lahti.  
 
- En trovärdig ekokommun förstår värdet av biologisk mångfald, säger Torbjörn Lahti, som i 
startskedet var projektledare för Övertorneå ekokommun. Är man smart så ser man hur man kan 
skapa ekonomisk utveckling utav naturvärden, avslutar Lahti, som numera är koordinator för den 
internationella ekokommunrörelsen.   
 
 
För frågor kontakta:  
Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län  
lars.andersson@naturskyddsforeningen.se , 076 - 789 59 64  
 
Rolf Lahti, ordförande i Övertorneåkretsen av Naturskyddsföreningen 
rolf.lahti@ naturskyddsforeningen.se , 070 - 640 98 47 


