Från: Björn Mildh
Skickat: den 8 september 2014 16:10
Till: Johan.Ekenstedt@sveaskog.se; Lars-Goran.Ek@sveaskog.se;
Ann.Eklund@sveaskog.se; Anette.Nordlund@Sveaskog.se;
Tommy.Nilsson@sveaskog.se; Anders.Larsson@sveaskog.se;
Malin.Wittgren@dnvgl.com; Elisabet.Broems.Sterner@dnvgl.com;
Anders.Vikstrom@skogsstyrelsen.se
Ämne: Sveaskogs skogsbruk. Avsnitt XV. Nyckelbiotop klassas som
produktionsskog.
Bästa Johan, Lars-Göran och Ann
Sveaskog inte bara klassar ner sina naturvårdsskogar med höga naturvärden, utan
låter även bli att registrera och avsätta gamla naturskogar av hög nyckelbiotopsklass.
En sådan urskogsartad gran-naturskog ligger vid Melakträsket i Arvidsjaurs kommun.
Skogen har koordinaterna x 7275478;
y 1689169. Den gränsar i sydväst till ett litet, avsatt område.
Den ca 200-åriga naturskogen är rik på grova lågor och rik på rödlistade arter knutna
till urskogsartade bestånd med lång kontinuitet. Bland annat rosenticka, ullticka,
lappticka, rynkskinn, ostticka, harticka, granticka, tallticka,
gränsticka, gammelgranskål, knottrig blåslav, rosa skärelav och nordtagging. Spår
av bronsjon. Häckande tretåig hackspett och lavskrika.
Skogen var exkursionsmål under Inspirationshelgen och resan den 23-24 augusti,
anordnad av länsförbundet i Norrbotten. Mats Karström behövde bara gå ett tiotal
meter in i skogen för att konstatera att den höll rik nyckelbiotopsklass.
Se bifogade bildalbum. (klicka och vänta några sekunder, klicka på ”här”, öppna
sedan bildspelet). Samtliga bilder är tagna av undertecknad i den aktuella skogen.
Se även länken med den nyligen tagna filmen av naturskogen.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogKlassarUrskogsar
tadNyckelbiotopSomProduktionsskog?authuser=0&feat=directlink
http://www.helistock.se/fscswe2.jsp
Denna urskogsartade naturskog har Sveaskog klassat som produktionsskog.
Det innebär att den när som helst kan avverkningsanmälas och avverkas.
Skogsstyrelsen kommer inte att ha några invändningar. Det vet vi från avverkningen
av naturskogen intill, på Melakträskliden (samma skog), i november 2013. Då gav
Skogsstyrelsen till och med dispens omgående utan eget fältbesök och trots att vi
strax innan informerat om skogens höga naturvärden !
Sveaskogs ekologer har bevisligen haft kännedom om skogen sedan åtminstone
2009 (besök med skriftligt svar av Sveaskog), men har envist fortsatt att klassa den
som produktionsskog, trots påstötningar, senast i november 2013.
Detta kan bara uppfattas som dåligt fögderi.
Skyddsvärda skogar betalar priset.
Bolagets organisation fungerar inte trots allt självberöm.

När inventeraren besöker en naturskog som skall naturvärdesbedömas kan
den redan vara snitslad för avverkning av planeraren, eller i värsta fall till och
med avverkad. Så skedde troligen på Melakträskliden, där hälften av naturskogen
höggs innan avverkningen stoppades. (Sveaskog har vägrat tala om vad som
hände).
Sveaskog, nyckelbiotoper skall inte klassas som produktionsskog.
Nyckelbiotoper skall sparas, inte huggas.
Vi uppmanar återigen er och Sveaskog att klassa upp den urskogsartade
naturskogen vid Melakträsket till nyckelbiotop som den rätteligen är och spara
skogen.
Ser fram emot Sveaskogs skriftliga svar. Ber Sveaskog skicka svaret till samtliga
intressenter som fått detta brev. Först då kan vi vara säkra på att bolaget sparar
nyckelbiotopen vid Melakträsket, inte innan. Till intet förpliktande prat räcker inte.

Med vänlig hälsning
Björn Mildh, ideell naturvårdare
P.S. Bäste Herman Sundqvist; Ännu en gång, vi ber om skriftliga svar på
ställda frågor, inte ett möte för varje ställd fråga. Muntliga besked är alltför
kortlivade.

