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Ämne: Sveaskogs skogsbruk. Avsnitt XX. Naturskogen av nyckelbiotopsklass på 
Skarpljugarn. 
  
Bästa Johan, Lars-Göran och Ann 
  
Herman Sundqvist frågar i sitt blogginlägg den 21.3. vad vi skall göra med de gamla 
naturskogarna i Norrlands inland? Vårt förslag i ord och två bildlänkar i samma inlägg 
(kommentar 29) kan den som vill ta del av.  Den högklassiga nyckelbiotopen vid Melakträsket i 
södra Norrbotten som dokumenteras i förslaget är inte den enda i området som Sveaskog 
klassat som produktionsskog. En snarlik grannaturskog finns på berget Skarpljugarn i Piteå 
kommun, koordinater: x 7264115; y 1696430. Sveaskog säger att skogen är välinventerad. Det 
innebär att bedömningen produktionsskog gäller. 
Skogen ligger som en cigarrformad, drygt 100 meter bred remsa i nordsydlig riktning på 
Skarpljugarns sydsluttning. Både i öst och väst gränsar den till gamla, planterade kalhyggen. 
Höga naturvärden ses främst i den övre halvan av området och omfattar ca 3 hektar. Här är 
skogen tydligt flerskiktad och olikåldrig, närmast urskogsartad. Grova, gamla spärrgreniga 
granar dominerar. Lövinslaget är ca 10-15 procent, med björkar, överåriga sälgar samt en del 
gamla gråalar. Det finns gott om död ved med grova lågor av gran och lövträd i olika 
nedbrytningsstadier.  Av rödlistade arter finns rosenticka, rynkskinn, gammelgranskål och 
knottrig blåslav. Snö försvårade inventeringen. En inventering på barmark kommer med 
säkerhet att ge betydligt flera arter. Även garnlav noterades, samt lavskrika, tretåig hackspett 
och tallbit, samtliga rödlistade. I snön sågs spår av järpe och mård.  Bildalbum: (Klicka på 
länken, vänta några sekunder och klicka på "här" så att bildspelet kan nås och öppnas).  
  
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SkarpljugarnNaturskogAvNyckelbiotop
sklass?authuser=0&feat=directlink 
  
Området vid Skarpljugarn har dessutom betydande botaniskt värde vad gäller kärlväxter. Se 
Norrbottens flora del 1 och 2. 
Även denna gamla naturskog av nyckelbiotopskvalitet har Sveaskog klassat som 
produktionsskog. Den kan därmed när som helst avverkningsanmälas och avverkas. 
Skogsstyrelsen kommer inte att ha några invändningar.    Men Sveaskog, en sådan gammal 
naturskog och alla andra liknande skogar i Norrbotten (också nerklassade 
naturvårdsskogar) skall inte huggas.  De är livsrum. Enda rimliga lösningen är att snarast 
höja andelen naturvårdsskogar på Sveaskogs marker i Norrbottens län från nuvarande 10 till 20 
procent. Detta förslag har vi framfört till Sveaskogs ledning redan för mer än ett år sedan, den 
10.2.2014, men utan respons.    Ser fram emot Sveaskogs skriftliga svara om naturskogen på 
Skarpljugarn samt på vårt förslag. Vänligen, skicka svaret till samtliga intressenter. Ärendet har 
stort allmänintresse. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Björn Mildh, ideell naturvårdare  medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen    


