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Bästa Johan, Ann och Lars-Göran
Här följer andra avsnittet om Sveaskogs FSC-certifierade skogsbruk i Norrbotten. Denna
gång har vi dokumenterat bolagets avverkningar på Nilsberget och längs skogsbilvägen vid
Abborrtjärnliden.
Nilsberget ligger på kommungränsen mellan Piteå och Arvidsjaur. Skogen ligger avsides,
långt från allfarvägen. En väg har brutits till hygget som har koordinaterna x 7274945;
y 1688086. Här har bolaget vintern 2012-13 slutavverkat en ca 150-årig naturskog med
många grova tallöverståndare. Gamla naturvärdestallar har huggits och Sveaskogs nya ”10regel” med 10 sparade träd på varje hektar har inte efterlevts. Bara stubbar finns kvar. I
stället för grova evighetsträd och naturvärdesträd har Sveaskog sparat en grupp klena
ungträd som en isolerad, liten ö ute på hygget. Se bildalbum nedan.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsFSCCertifieradeSkogsbr
ukNilsberget?authuser=0&feat=directlink

Så tolkar det lokala fögderiet Sveaskogs FSC-certifiering och naturvårdsambitioner.
Det är produktion som gäller, inte naturvård. Precis som på gamla AssiDomäns tid. Notera
även Sveaskogshyggena på sluttningen på den andra bilden. Alla följer samma modell.

Skogsbilvägen vid Abbortjärnliden mot Stor-Gäddträsket ligger liksom Nilsberget nära
kommungräsen, men inom Piteå kommun. Koordinater: x7274654; y 1688810.
Här har Sveaskog sågat ner alla träd på bägge sidor längs vägen.
Vi kontrollerade en sträcka på ca 3 km, ingreppet fortsätter betydligt längre.
Alla träd som står närmare än 5 meter från vägen har avverkats och ligger kvar. Detta gäller
även där vägen gränsar mot stora kalhyggen med för få sparade evighetsträd.
Många sälgar som är naturvärdesträd har huggits, vi räknade ett tiotal. Se bildserien.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsFSCCertifieradeSkogsbr
ukAbborrtjarnliden?authuser

Ingreppet skadar naturvärden och bryter mot gjorda FSC-åtaganden.
Visserligen blåste en del träd ner över vägen vid en tromb för 2 år sedan, men träden som nu
sågats ner var stormfasta. De klarade ju tromben och hade inte behövt huggas i eventuellt
förebyggande syfte. Snarare får ingreppet ses som ett bevis på att Sveaskog har skriande
brist på råvara i Norrbotten på grund av tidigare gjorda överavverkningar. Allt huggs.
Naturvården får komma i andra hand. Sveaskog vet att man inte riskerar något straff.
FSC är tandlöst och Skogsvårdslagen är frikopplad från brottsbalken. Det är bara att hugga
på.
Det är skogsbruket som skyddas, inte naturvärden.
Hur förklarar ni bolagets FSC-certifierade avverkningar på Nilsberget och längs
skogsbilvägen vid Abborrtjärnliden?
Om det lokala fögderiet inte presterar en hederlig och övertygande redovisning kommer jag
att vända mig till Sveaskogs ledning.
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