Sveaskogs FSC-certifierade skogsbruk Sommarberget och Dubblabergen
Björn Mildh.
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Bäste Johan och Lars-Göran,
Sveaskog har FSC-certifierat sitt skogsbruk och ivrar för FSC.
Bolaget framhäver ofta sina höga naturvårdsambitioner och vill vara ett föredöme för
skogsbruket.
Denna ambition skall ha beröm.
För att bedöma hur Sveaskog kommunicerar sina åtaganden i FSC-certifieringen har ideella
naturvårdare i södra Norrbotten nyligen följt upp hur bolaget lokalt förverkligar ledningens
ambitioner. Låt oss börja med två exempel.
Sommarberget ligger nära kommungränsen mellan Arvidsjaur och Piteå, ett avsides område
långt från allfarvägen. Skogen växer på sandåsar med hårt betad renlav och har
koordinaterna x 7275391;
y 1693015. Det finns stubbar efter tidigare gallring och spår av dimensionsavverkning med
yxa för länge sedan.
Hygget är på uppskattningsvis 10 hektar.

Här har Sveaskog avverkat senaste vinter. Vid avverkningen har flera gamla, grova tallar, så
kallade överståndare, som var naturvärdesträd sågats ner trots att FSC uttryckligen fastslår
att naturvärdesträd skall sparas vid alla skogliga åtgärder. Bifogade bildalbum visar hygget.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsFSCCertifieradeSkogsbr
uk?authuser=0&feat=directlink
Sveaskog har varit FSC-certifierat i mer än 15 år, allt sedan Assis dagar. Avverkade
naturvärdesträd har varit aktuella lika länge. Ändå fortsätter Sveaskog att hugga
naturvärdesträd. Det går ju att göra, en liten anmärkning av certifieraren som snart stryks
betyder inget. Grovt timmer väger tyngre.
En kompetent lokal ledning med naturvårdsambition borde efter 15 år ha kommit längre.
Nästa exempel ligger inom Dubblabergens ekopark i Arvidsjaurs kommun.
En skogsbilväg , Dubblavägen, går genom ett område med naturskog som är klassad som
NO (Naturvård Orörd) av Sveaskog. Trots detta har man sågat ner träd, även
naturvärdesträd, längs vägen mot en intilliggande öppen myr. Flera sälgar har huggits,
liksom gamla granar. Båda var naturvärdesträd. Koordinater: x 7281404; y 1701067. Se
bifogade bildalbum:
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsIngreppINOSkogIEkopa
rkDubblabergen?authuser=0&feat=directlink
Flera av träden som höggs bort var naturvärdesträd. Avverkningen öppnar dessutom skogen.
Uttorkningskänsliga, skyddade arter exponeras nu för starkt solljus.
Hur motiverar Sveaskogs ekoparksansvarige i Norrbotten detta ingrepp, som är gjort i en
NO-skog i en ekopark!
Jag ser fram emot ett hederligt, klargörande och snabbt svar om Sommarberget och
Dubblabergen.
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