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Nu är måttet rågat!   
 
Regeringen har gett Skogsstyrelsen uppdraget att inventera hur skyddsvärda de          
kvarvarande skogarna är. Inventeringen ska pågå fram till 2027. De områden som            
inventeringen anser ha skyddsvärd biologisk mångfald kommer att få någon form av skydd             
och det är bra. Men Generaldirektören för Skogsstyrelsen, Herman Sundqvists tolkning av            
regeringsuppdraget, att det kommer att ställas högre krav för att skog ska klassas som en               
nyckelbiotop i nordvästra Sverige, jämfört med övriga Sverige upprör. Vi anser att om ett              
område är skyddsvärt så ska det skyddas oavsett var det ligger i landet. Hur har regeringen                
tänkt här? Detta sätt att värdera skyddsvärda områden olika protesterar vi mot. Idag har vi               
helt oacceptabla avverkningar av skyddsvärd gammelskog här i nordväst och med denna            
tolkning kommer avverkningstakten av gammelskogar att öka. Dessutom anser vi att skog            
som är skyddad verkligen ska vara skyddad. Vi vill se ett totalt skydd under, på och ovan                 
mark för alla de områden som är skyddade och de områden som genom kommande              
inventeringar blir skyddade. Vi anser också att alla områden som bedöms som skyddsvärda             
inte får röras innan området är inventerat. När det gäller de större sammanhängande             
9000-åriga skogarna som aldrig planterats och som formats sedan istiden, vill vi att de med               
automatik ska få detta totala skydd. Totalt skydd innebär inga avverkningar, inga            
vindkraftverk och inga prospekteringstillstånd. Skydd ska betyda skydd.  
  
Sveriges 16 miljömål visar vart miljöarbetet skall leda men med beslut som gör det möjligt att                
försvåra reservatsbildning i nordväst, går vi i en riktning som strider mot miljömålens syfte              
och intentioner. Vi kräver därför att regeringen ändrar på formuleringen så att Herman             
Sundqvist eller hans efterträdare inte kan misstolka sitt uppdrag. Värt att notera är att              
Herman Sundqvists tolkning förvånar många i de egna leden och Skogsstyrelsens egna            
experter, som skapat inventeringsordningen, ser Sundqvists tolkning som ett hån.  
  
Motiv och bakgrund Sverige består av ett gigantiskt, biologiskt utarmat hygge där vi planterat              
tall och gran. Vi vill påpeka att i Norrbottens län har vi ännu kvar de sista spillrorna av den                   
urskog som en gång täckte hela Sverige. Dessa spillror är ändå så stora att det är hela och                  
fungerande ekosystem med fullvärdig biologisk mångfald. Denna skog har aldrig planterats           
och har formats sedan istiden, en oersättlig skatt som på intet sätt får äventyras. Området               
har sitt värde bara med att stå där, vila där, bara finnas till helt ovetande om sitt värde. Vårt                   
uppdrag är att föra skogens talan, att skydda och bevara den för framtiden och ge               
skyddsvärda skogar totalt skydd under, på och ovan mark. Med detta som bakgrund blir  
regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen mycket besynnerligt och helt oacceptabelt. Vi anser           
att Sverige borde ha både råd och förstånd att skydda alla kvarvarande skyddsvärda skogar              
samt de sammanhängande 9000-åriga skogarna här i nordväst, vi talar om några få procent              
av den svenska skogsarealen.  
  
Vi förfäras över hur man i andra delar av världen avverkar regnskogen och det med rätta.                
Men av någon outgrundlig anledning envisas vi att se förbi vår egen situation här i Sverige.                
 

 



 

Om vi tar Borneo som ett exempel så är 90% av urskogen borta där, detta att jämföra med                  
Sverige där 96% av urskogen är borta. Förskräckliga siffror då vi vet att, som Johan               
Rockström, professor i miljövetenskap uttrycker det, ”vår planet levererar det vi ska leva av              
och biologisk mångfald är förutsättningen för vår egen överlevnad”. På frågan om vad som              
är viktigast svarar Ban Ki-Moon, före detta generalsekreterare i FN ”Den viktigaste frågan är              
den biologiska utarmningen och att det går så mycket fortare än beräknat”. Enligt forskning              
som Bengt-Göran Jansson, Mitthögskolan, presenterar finns ett logaritmiskt proportionellt         
samband mellan yta (areal) och artrikedom. Ju större orörd yta ju fler arter. Fragmentering              
och bevarande av små utspridda skogsområden gör nytta för bevarande av hotade arter             
men är inte tillräckligt vad gäller bevarandet av hela ekosystem och för att få fullvärdig               
biologisk mångfald.  
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