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Bästa Ann, Anette och Johan
Sveaskogs nerklassningståg drar i tysthet fram genom Norrbottens skogar.
Stor-Renberget en mil öster om byn Lauker i Arvidsjaurs kommun är en av de

naturvårdsskogar som haft besök. Efter Sveaskogs nerklassning av området till
produktionsskog har stora delar redan kalhuggits på sluttningen. Nu står skogen uppe på
berget på tur. Den är snitslad och klar att huggas.
Naturskogen på Stor-Renberget är en flerskiktad höjdlägesbarrskog som ligger på ca 600
meters nivå. Det öppna höjdläget innebär att den är svårt att återbeskoga. Plantorna dör. Det
ses tydligt på de kala sluttningarna.
Sveaskogs ursprungliga klassning av skogen till naturvårdsskog som skall bevaras var
välmotiverad. Även om det finns spår av tidigare dimensionsavverkning har skogen kvar
sina naturvärden. Det finns många tallöverståndare och gott om grov död ved i form av lågor
och torrakor. Mycket av granskogen är den ursprungliga.
På grova granlågor fann vi både granticka, rosenticka, lappticka och ostticka. Alltså hela
värdepyramiden, som tyder på lång kontinuitet. Även knottrig blåslav och gammelgranskål
växte på granarna.
Albumet nedan visar Stor-Renberget i juli 2013. (Klicka och evt vänta några sekunder tills
bildspelet med tillhörande text kan öppnas).
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/StorRenbergetNerklassadNaturvard
sskogSomSveaskogTankerAvverka?authuser=0&feat=directlink
”Vi har ett miljökvalitetsmål som innebär att 99 % av miljövärdena i skogen skall klaras utan
stor negativ påverkan vid avverkning – och vi är nästan där”.
Tvivlet växer.
Det gäller även frivilliga avsättningar och deras varaktighet.
Naturvårdsskogar skall inte i tysthet nerklassas för att huggas. De skall skyddas och sparas.
Man hugger inte en naturskog med höga naturvärden enbart med motiveringen att det finns
skog som är ännu finare (och som ingen annan än ni själva ens vet om).
Det är tid att sätta stopp för Sveaskogs nerklassningståg genom Norrbotten.
Jag ser fram emot ett vettigt och rättframt svar inom 14 dagar. Sveaskogs meritlista behöver
inte bifogas.

Med vänlig hälsning
Björn Mildh, ideell naturvårdare
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen
P.S. En kommentar till ert svar om Blekingbäcken: Känner någon ansvar för något, meddela
honom att det finns skogsbolag som känner sådant bättre.

