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Ämne: Sveaskog hugger myrholmar och uddar i Erik-Larsamyran

Bäste Herman och medarbetare i södra Norrbotten.
Sveaskogs skogar i södra Norrbotten är överavverkade.
Bolaget har virkesbrist och ingen vuxen skog kvar att hugga, bara naturskogar och
ungskog. Nu avverkningsplanerar ni även på myrholmar och uddar i myrmarker som
Sveaskog tidigare sparat (troligen som hänsyn). Ändå vet Sveaskogs ekologer att
naturskogar särskilt på myrholmar räknas som naturvårdsobjekt och ofta är
nyckelbiotoper.
På Erik-Larsamyran som ligger drygt 5 km nordost om Klubbfors i Piteå kommun, vid
gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten, skall naturskogen huggas. Koordinater: x
7247809; y 17372 84.
Även här lär tidigare naturvårdsskog ha nerklassats till produktionsskog och nu snitslats
för slutavverkning. Avverkningsanmälan är gjord 12.11.2012 och avser naturskogen på
fyra myrholmar i den södra delen av myren och tre uddar som går ut i myren i den norra
delen, samt en mindre skogsrest intill i nordväst. Allt är avverkningsplanerat och klart att
huggas. All annan skog kring myren är redan avverkad.
Tallskogen på holmarna är lågproduktiv och tidigare plockhuggen (dimensionsavverkad
med yxa) för länge sedan. Många av träden är senvuxna med spärrgrenar och ansenlig
ålder, 200 år och mer.
Ändå har inget träd markerats som naturvärdesträd! Allt skall huggas.
Sveaskogs planerare räknar antagligen med att hit ut på blötmyren hittar ingen
certifierare.
Vid en av myrholmarna noterades många spår av tjädrar som kommit vandrande in mot
skogen från olika håll. Sådana spår på denna årstid tyder på att tjädrarna har sin
lekplats där.
Tjäderlekplatser skall inte huggas!
På udden närmast kraftledningen norr om myrholmarna har en ca 30 meter bred
kantzon tidigare sparats ut mot den öppna myren. Nu har drygt 20 meter av den snitslats
för slutavverkning ! Allt kan huggas.
Området besöktes på skidor och någon inventering av rödlistade arter gjordes inte. Dock
noterades relativt gott om garnlav, samt knottrig blåslav och spår av tretåig hackspett
(samtliga NT).

Bifogade bilder är tagna på Erik-Larsamyran den 29.3.2014. (Klicka och evt vänta några
sekunder tills bildspelet med texten kan öppnas).
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogHuggerMyrholmarOc
hUddarIErikLarsamyran?authuser=0&feat=directlink
Sveaskog, naturvårdsskogar skall inte klassas ner för att huggas. Naturskogar
särskilt på myrholmar räknas som naturvårdsobjekt och är ofta nyckelbiotoper.
Tjäderlekplatser skall inte huggas. Naturvärdesträd skall sparas.
Ser fram emot Sveaskogs redovisning.
Vill även påminna om att Sveaskog fortfarande inte svarat på våra offentligt ställda
frågor den 3.3.2014 om avverkningen på Brännliden:
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogHoggLavskrikansGa
mmelskog02?authuser=0&feat=directlink
och Sotberget den 16.3.2014:
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogHarOveravverkatINo
rrbotten?authuser=0&feat=directlink

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

