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Ämne: Sveaskogs skogsbruk. Avsnitt X. Ungskogen på Sotberget.
Bästa Ann
Bolagets skogar i södra Norrbotten är överavverkade.
Sveaskog har ingen vuxen skog kvar i Arvidsjaurs kommun utan måste hugga gamla
naturskogar som den på Brännliden nyligen, eller ungskogar. Ni hugger till och med
milvis längs vägkanterna, även i ekoparker, och påstår att Vägverket vill det ! Se
bifogade bild.
Fakta talar för att Sveaskog är inne i en svår virkessvacka.
I Arvidsjaurs kommun finns bara små rester kvar av gammal naturskog. Enda
alternativet för Sveaskog är att avverka de första ungskogarna som anlades när
Domänverket började med kalavverkning i början av 1950-talet. En sådan frösådd ca 65
årig? skog med koordinaterna x 7284725; y 1695657 fanns på Sotbergets
sydostsluttning. Området ligger på 500-550 meters höjd.
Denna ungskog slutavverkade Sveaskog hösten 2013, i allt ca 40 hektar? Skogen, som
enligt Skogsvårdslagen bör ha legat nära gränsen för laglig att avverka, kalhöggs. Bara
några klena björkar och enstaka unga granar sparades.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogHarOveravverkatINo
rrbotten?authuser=0&feat=directlink
På detta ”ortolansparvshygge” skall det enligt Sveaskog stå 10 evighetsträd per hektar
och 99 procent av naturvärdena skall vara kvar enligt meritlistan.
”Vi är nästan där” säger bolagsledningen.
Jasså ?!
Ett sådant skogsbruk är inte välskött. En lokal ledning med kompetens och
naturvårdsambition borde efter 15 år med FSC-certifiering ha kommit längre.
Är Sveaskogs meritlista avsedd för att lägga dimridåer? Bolaget prioriterar lönsamhet
som nr 1. Biologisk mångfald kommer först som nr 6.
Naturvärden betalar den ökade vinsten.
Ser fram emot en hederlig redovisning om den slutavverkade ungskogen på Sotberget.
Någon hänvisning till Sveaskogs möte för allmänheten den 18.3. i Luleå behövs inte. Det
är handling som räknas, inte ord.

Med vänlig hälsning
Björn Mildh, ideell naturvårdare, medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

