
�

Sveaskogs FSC-certifierade skogsbruk. Avsnitt III. Naturskogen vid Blekingbäcken
Björn Mildh Skickat: den 8 september 2013 07:17 Till: Johan.Ekenstedt@sveaskog.se;
Anette.Nordlund@sveaskog.se; Ann.Eklund@sveaskog.se; Lars-Goran.Ek@sveaskog.se;
Roger.Johansson3@Sveaskog.se; Tommy.Nilsson@sveaskog.se Kopia:
Olof.Johansson@sveaskog.se; Stefan.Bleckert@sveaskog.se; Marlene.Liden@sveaskog.se;
Herman.Sundqvist@sveaskog.se; Per-Olof.Wedin@sveaskog.se;
Tomas.Ekstrom@kinnarps.se; Henrik.von.Stedingk@fsc-sverige.org; Lina.Bergstrom@fsc-
sverige.org; Matilda.Ernkrans@riksdagen.se; Helena.Leander@riksdagen.se;
Asa.Romson@riksdagen.se; Jens.Holm@riksdagen.se; styrelsen@skyddaskogen.se;
Viktor.Safve@skyddaskogen.se; Robert.Svensson@skyddaskogen.se;
Linda.Ellegaard.Nordstrom@gmail.com; Thomas@Tidholm.se; Anders Delin; Mikael
Karlsson; Karin Åström; Malin Sahlin; Hans Sundström; Jonas Rudberg; Mats Karström;
Lars Andersson; Maciej.Zaremba@dn.se; Boris.Ersson@gmail.com; Tor@kvikkjokk.nu;
Torleif.Ingelog@slu.se; Artur.Larsson@slu.se; Hakan.Wirten@wwf.se;
Peter.Roberntz@wwf.se; Per.Larsson@wwf.se; Peter.Westman@wwf.se;
Ola.Jennersten@wwf.se; Bo.Lundback@gu.se; Hasse.Berglund@naturvardsverket.se;
anders.sundstrom@folksam.se; Thomas.Hahn@stockholmresilience.su.se;
Ake.K.Persson@telia.com; L_Sandberg@hotmail.com; Sven.Nilsson@zooekol.lu.se;
matsbergstrom@telia.com; Joakim.Hjalten@vfm.slu.se; mjv.svensk.skog@gmail.com; Klas
Ancker; Mats.Hagner@allt2.se; mndt@online.no; Sture.Westerberg@lansstyrelsen.se;
Frederic.Forsmark@lansstyrelsen.se; Peder.Ljungqvist@pitea.se;
Kurt.Kihlberg@swipnet.se; Leif.Jougda@skogsstyrelsen.se; Mats@ottossonochottosson.se;
Monika.Stridsman@skogsstyrelsen.se; Staffan.Norin@skogsstyrelsen.se;
Carina.Olofsson.Bostrom@skogsstyrelsen.se; Rolf.Segerstedt@lrfmedia.lrf.se;
Tommy.Hammarstrom@expressen.se; Eriksson.Patrik@live.se;
steve.at.arcticcircle@hotmail.com; Zarahallman@gmail.com; Joel.Gustafsson@pitea-
tidningen.se

Bästa Johan, Anette och Ann
 
Det går ett nerklassningståg genom Sveaskogs marker i Norrbotten. Naturskogar som
Sveaskog haft hög ambition att spara klassas nu i all tysthet om till PG, produktionsskog,
och avverkas.
Naturskogen vid Blekingbäcken på Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun är en sådan skog,
med höga naturvärden och status som naturvårdsskog, som nu skall huggas.
Skogen är en tydligt flerskiktad, grandominerad naturskog med få spår av tidigare
skogsbruk. Däremot ses träd med brandljud. Det finns även grov död ved (lågor) och grova,
gamla sälgar. Ett sådan gammal sälg är redan i sig en nyckelbiotop.
Av rödlistade arter noterade vi bland annat doftskinn och granticka. Det fanns betydligt flera.
Här följer ett bildalbum av skogen. Bilderna är tagna i juli 2013.
 
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/DenNerklassadeNaturskogenVidBl
ekingbackenMelaktraskliden?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLPczJiY9aPC9AE&feat=direc



tlink
 
 
Stora delar av skogen vid Blekingbäcken håller nyckelbiotopsklass.
Nyckelbiotoper skall inte huggas. Nyckelbiotoper skall sparas och skyddas.
 
Hur motiverar ni / Sveaskog nerklassningen av denna skog och flera andra naturvårdsskogar
till produktionsskog för avverkning?
 
Antagligen menar ni att skogsbolag är så otroligt duktiga och menar så hjärtinnerligt väl med
sitt huggande att man kan fortsätta hugga naturskogar tills de tager slut.  
 
Det är tid att sätta stopp för Sveaskogs nerklassningståg genom Norrbotten.
 
Ser fram emot en vettig och rättfram redovisning om skogen vid Blekingbäcken, inte bara ett
ifyllt formulär. Helst inom 14 dagar.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Björn Mildh, ideell naturvårdare
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen


