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Ämne: Sveaskogs skogsbruk. Avsnitt XIX. Avverkad, känd nyckelbiotop vid Guortesliden
Bästa Ann
Hösten 2012 avverkade Sveaskog en privatägd, gammal naturskog intill naturreservatet
Guortesliden, ca 2 mil öster om Arvidsjaur, trots att skogen var klassad som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen.
Avverkningen upptäcktes av deltagare i Forskningsresan sommaren 2014 när de besökte
platsen. Här skulle finnas en urskogsartad, brandpräglad granskog med stort inslag av lövträd
och med rik förekomst av rödlistade arter. Området var markerat som nyckelbiotop.
I stället möttes de av ett stort kalhygge med enbart några spridda, frihuggna sälgar kvar.
Det var allt som återstod av nyckelbiotopen som gränsar direkt mot naturreservatet. Se
bildalbum. Bilderna är tagna av deltagare i Forskningsresan. (Klicka på länken, evt vänta några
sekunder och klicka på ”här”, så att bildspelet kan nås och öppnas).
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogAvverkadeKandNyckelbiotop
?authuser=0&feat=directlink
Eftersom den privata markägaren ifrågasatte nyckelbiotopsklassningen då han lämnade in
avverkningsanmälan gjorde Skogsstyrelsen en ny bedömning. Både nyckelbiotopsklassning och
gränsdragningen fastställdes då återigen och meddelades markägaren, som ändå ville avverka.
Markägaren tog härefter kontakt med Sveaskog som kalhögg nyckelbiotopen hösten
2012.
Sveaskog skyller på ”missförstånd” enligt följande.
Skogsstyrelsen skall i kontakten med bolaget ha uppgett att gränsdragningen för nyckelbiotopen
var felaktig och att den därför fått en ny avgränsning.
Men Skogsstyrelsen säger (skriftligt) att någon sådan ändring av gränser inte gjorts.
Området i sin helhet var nyckelbiotop, vilket Sveaskog även vidgått.
Vem gjorde i förekommande fall den nya gränsdragningen som bolaget säger sig ha följt
vid avverkningen?
Köpte Sveaskog virket från nyckelbiotopen som man avverkade?
(Blev det kanske FSC-stämplat också?)
Fick certifieraren kännedom om ”misstaget”?
Konklusion: Vad gör det om Sveaskog hugger nyckelbiotoper bara bokslutet blir hyfsat.
Vi kräver svar på ställda frågor och ser fram emot en uppriktig redogörelse av Sveaskog.
Uppmanar återigen dig / bolaget att skicka svaret till samtliga intressenter även om Sveaskogs
skogschef Herman Sundqvist påstår att vi blir uttröttade av det. Snarare är det tvärtom.
Med vänlig hälsning, Björn Mildh, ideell naturvårdare, medlem i Skydda Skogen och
Naturskyddsföreningen.

