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Ert dnr A 47836-2009, A 47878-2009  
 
Angående tillstånd att avverka fjällnära urskog vid Änokdeltat 
 
Tillstånd har sökts enligt 15§ skogsvårdslagen (1979:429) för avverkning av två områden 
vid Änokdeltat i Kvikkjokk. Områdena ligger i ett väglöst urskogsområde 7 km norr om 
Kvikkjokk i Jokkmokks kommun, och 3,5 km från närmaste skogsbilväg. Områdena är 
omgärdade av de befintliga naturreservaten Kabla fjällurskog och Kamajokk, och är en del 
av ett enormt, orört vildmarksområde som hänger samman med världsarvet Laponia. 
 
 De två områdena i fråga är klassade som riksintressen för naturvård och friluftsliv, och 
sakkunniga på länsstyrelsen i Norrbotten bedömer att de båda områdena är av väsentlig 
betydelse för naturvården. Landskapsvärdena är synnerligen höga och en fragmentering av 
ett helt intakt naturskogsområde vore inte försvarbart. Natur med stort nationellt och 
europeiskt värde står på spel. 
 
De föreslagna avverkningarna har en sammanlagd areal på 55 hektar och är klassade som 
nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen i Jokkmokk. Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen 
och Fältbiologerna har besökt områdena i fråga under sommaren och bedömer att de har 
mycket höga naturvärden och stor grad av orördhet. 18 olika rödlistade arter påträffades. 
 
Enligt §18 i skogsvårdslagen får tillstånd till avverkning i fjällnära skog ”inte ges om 
avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården 
eller kulturmiljövården”. Då inte minst sakkunniga på länsstyrelsen bedömt att det handlar 
om områden som just är av ”väsentligt betydelse för naturvården” menar vi att 
lagstiftningen inte medger tillstånd. Vi har svårt att tänka oss ett fall som tydligare svarar 
mot paragrafens syfte. 
 
Mot ovanstående bakgrund yrkar vi att Skogsstyrelsen avslår tillståndsansökningarna A 
47836-2009-2247 och A 47878-2009-2247 om föryngringsavverkning vid Änokdeltat. 
 
 
Mikael Karlsson                     Lars Andersson                  Daniel Rutschman 
Ordförande                             Ordförande                         Ordförande 
Naturskyddsföreningen          Naturskyddsföreningen      Naturskyddsföreningen 

i Norrbottens län                 i Jokkmokk 



2/2 

 

 
 
 


