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Ämne: Arjeplogs allmänning vill avverka en flerhundraårig gammelskog
Bäste Kent Björk
I Arjeplogs nordvästra utmarker ca 3 mil från Arjeplog ligger allmänningsskogen på
Bassegielas. Eller snarare resterna av den. Gammelskogen är redan hårt huggen med
många stora kalhyggen som dessutom är svårt älgbetade.
Den gammelskogsrest på närmare 100 hektar? som nu hotas av avverkning – den är redan
stämplad - ligger längst i nordväst och har koordinaterna x 7341930; y 1572138. Skogen är
en grovstammig tallnaturskog där viss gallring i den del som ligger närmast skogsbilvägen
troligen skett på 1990-talet (för att sänka naturvärden??). Man har även sågat ner björk på
sluttningen intill vägen (som bränsle till kommunens fjärrvärmeverk?) Längre bort från vägen
står björkarna kvar, andelen lövträd är här kring 20 procent.
Trots ingreppen har skogen kvar mycket av sin urskogsprägel. Många av träden är
flerhundraåriga. De yngsta bestånden är enligt uppgift över 200 år! Mängden död ved
varierar. På flera lokaler finns det gott om grova lågor, särskilt i de områden som ligger
längre bort från skogsbilvägen. I skogen finns enligt uppgift även en tjäderlekplats.
Av rödlistade arter noterades vid en snabb genomgång dvärgbägarlav och fläckporing.
Betydligt flera arter finns med säkerhet.
Skogen är fotodokumenterad i september 2014, se bildserie. (Klicka och evt vänta några
sekunder, klicka på ”här”. Öppna sedan bildalbumet).
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/FlerhundraarigGammelskogStampl
adForAvverkning?authuser=0&feat=directlink
Gamla, flerhundraåriga naturskogar som den på Bassegielas skall inte huggas.
Sådana skogar skall sparas.
Bästa allmänningsdelägare. Det är fel att gammelskogarna skall betala priset för de felaktiga
kalkylerna (30 miljoner?) som gjordes vid bygget av kraftverket i Arjeplogsströmmarna. Det
borde någon annan få göra.
På nästan alla redan gjord hyggen är dessutom ”föryngringen” usel. Nästan varenda
tallplanta är hårt älgbetad. Det blir ingen ny skog på allmänningens marker, även om
Skogsstyrelsen gett frisedel.
Vi uppmanar därför allmänningen att spara sina flerhundraåriga naturskogar och evt byta
dem mot annan produktiv skogsmark, samt att satsa på att få upp ny skog på redan gjorda
kalhyggen.
Bägge åtgärder är lika angelägna.
Ser fram emot allmänningens svar.
Med vänlig hälsning
Björn Mildh, ideell naturvårdare
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

