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Ämne: Sveaskog döljer svåra körskador på Melakträskliden 
 
 
Bästa Ann, Johan och Lars-Göran 
  
I november 2013 avverkade Sveaskog en nästan 200-årig, brandföryngrad gammelskog på 
Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun. 
Skogen hade varit naturvårdsskog, men nerklassats till produktionsskog. 
Den 11 juni 2014 besökte jag åter hygget när Sveaskog hade börjat köra ner virket från den 
branta sluttningen. Marken nedanför var fuktig och mjuk och redan vid avverkningen i 
november blev det allvarliga körskador efter ”skördaren”. Nu körde tunga skotare lastade 
med virke i samma spår. 
Trots att bara en liten del av gammelskogstimret ännu körts ner till avlägget vid landsvägen 
sågs redan djupa körskador med lakvatten som rann i spåren. Maskinförarna på platsen var 
medvetna om skadorna och jag uppmanade dem att kontakta Sveaskog och informera om 
att uppdraget skulle förorsaka svåra och allvarliga körskador, samt urlakningsslam som rann 
ut i ett litet vattendrag ner mot Melakträsket. 
Bildserien nedan är tagen den 11 juni på Melakträskliden. 
  
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsKorskadorPaMelaktraskl
iden?authuser=0&feat=directlink 
  
Sveaskog hörsammade inte maskinförarnas besked utan lät virkestransporten fortsätta med 
allt svårare markskador som följd. 
För att dölja skadorna när allt virket var nerkört till avlägget lät bolaget en grävmaskin täcka 
över de värsta spåren. 
Vid vårt uppföljande besök på Melakträskliden den 21 juni såg det ut så här: 
  
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogForsokerDoljaKorskadorn
aPaMelaktraskliden?authuser=0&feat=directlink 
  
På Melakträskliden har Sveaskog gjort det mesta fel. 
- Man nerklassade, avverkningsplanerade och högg en nästan 200-årig, brandföryngrad 
gammelskog. Den växte dessutom på en brant sluttning med fuktig, mjuk mark under 
branten. 
- Sveaskog sökte och fick dispens av Skogsstyrelsen från 6-veckorsregeln. Motiveringen var 
att det kunde komma snö och att det fanns vindfällen. Men vindfällena var redan 2,5 år 
gamla och risken för insektsangrepp var obefintlig. Skogsstyrelsen gjorde heller inget 
kontrollbesök innan, trots att de fått information om skogens höga naturvärden bara två 
månader tidigare. 
- Sveaskog avverkade inte där vindfällena låg utan i stället i den del av skogen som låg 
längst bort, där inga vindfällen fanns, varken gamla eller nya. 
- Både skogsbolagen och Skogsstyrelsen har offentligt deklarerat att körskador skall 



förebyggas och undvikas. På Melakträskliden gjorde Sveaskog medvetet precis tvärtom. 
Enligt professor emeritus Iwan Wästerlund förvärrar dessutom ingrepp med grävmaskin 
markskadans följder. 
- Eftersom gammelskogen inte skulle ha huggits (vilket Sveaskog medgivit), borde bolaget 
inte även tjäna pengar på sitt övertramp. Det gör man nu. 
  
Problemet med Sveaskogs välskötta skogsbruk är att många allvarligt börjat tvivla på att det 
är så särskilt välskött. 
  
Ännu en gång, Sveaskog: Den som vill vara ett föredöme skall bete sig så att förtroende 
skapas, varar och växer. Gör ni det? 
  
Ser fram emot Sveaskogs svar. Vi uppmanar bolaget att skicka svaret till samtliga 
intressenter som fått brevet. Vi tror inte att de blir uttröttade av att läsa svaret, även om 
Sveaskogs talesperson Herman Sundqvist påstår detta. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Björn Mildh, ideell naturvårdare 
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen 
  
 

  
 
 
 
 


