Från: Björn Mildh
Skickat: den 25 augusti 2015 07:18
Till: Johan.Ekenstedt@sveaskog.se; Lars-Goran.Ek@sveaskog.se; Ann.Eklund@sveaskog.se
Ämne: Sveaskog, Garpmesvare och Skarpljugarn. Ännu en påminnelse.
Bästa Johan Ekenstedt, Lars-Göran Ek och Ann Eklund
Återigen måste jag påminna er om naturskogen vid Garpmesvare.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsSkogsbrukAvsnittVIIMyrasen?authus
er=0&feat=directlink
Här växer även den akut hotade (CR-klassade) tickan citronporing. Se bifogade bild av naturskogen,
kallkälla och citronporing (foto Steve Daurer).
Skogen håller höga naturvärden av NV-klass 1. Ändå har den nerklassats till produktionsskog.
Ni har fått dokumentation och frågor om skogens status redan den 8.12.2013 med påminnelse den 22.5.
och 16.6.2015 men inte svarat. (Den som vill kan läsa breven nedan).
Ni har heller inte besvarat min hänvändelse om naturskogen av nyckelbiotopsklass på Skarpljugarn trots
att ni fått dokumentation redan den 29.3.2014 med påminnelse 16.6.2015. Skogen har av er klassats som
produktionsskog.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SkarpljugarnNaturskogAvNyckelbiotopsklass?au
thuser=0&feat=directlink
Markerna vid Skarpljugarn har dessutom betydande botaniskt värde för kärlväxter. Se Norrbottens Flora
del 1 och 2.
Vidhåller ni/Sveaskog att dessa två naturskogar med bevisligen höga naturvärden skall klassas som
produktionsskog och avverkas?
Om en uppklassning av skogarna skulle ske ber jag er att även skriftligt informera mig därom, inte klassa
om i tysthet, vilket gjordes med naturskogen vid Melakträsket.
Ännu en gång: Vi förväntar oss att ni som företrädare för Sveaskog lever upp till bolagets uppförandekod
och löften om öppenhet och debattgaranti och svarar på dokumenterade uppgifter och ställda frågor.
Ser fram emot ert svar.

Sveaskog. Rullstensåsen i myren vid Garpmesvare. Ny påminnelse 16.6.2015.
Bästa Johan Ekenstedt, Lars-Göran Ek och Ann Eklund
Fortfarande har varken någon av er eller Herman Sundqvist med ett enda ord besvarat mitt brev den
8.12.2013 (nedan) om rullstensåsen vid Garpmesvare samt brevet om naturskogen av nyckelbiotopsklass
på Skarpljugarn (skickat den 29.3.2014) trots gjorda påminnelser. Sistnämnda skog ses i bildalbumet:
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SkarpljugarnNaturskogAvNyckelbiotopsklass?au
thuser=0&feat=directlink

Markerna vid Skarpljugarn har dessutom betydande botaniskt värde för kärlväxter. Se Norrbottens Flora
del 1 och 2.
Vi förväntar oss att ni som företrädare för Sveaskog efter bästa förmåga lever upp till bolagets
uppförandekod och löften om öppenhet och debattgaranti.
Ser fram emot ert svar

Sveaskog. Rullstensåsen i myren vid Garpmesvare. Påminnelse 22.5.2015.
Från: Björn Mildh
Till: Johan Ekenstedt@sveaskog.se<mailto:Ekenstedt@sveaskog.se>; LarsGoran.Ek@sveaskog.se<mailto:Lars-Goran.Ek@sveaskog.se>;
Ann.Eklund@sveaskog.se<mailto:Ann.Eklund@sveaskog.se>;
Bästa Johan, Lars-Göran och Ann
Den 8.12.2013 fick ni ett brev om den ca 200-åriga, nerklassade naturvårdsskogen på rullstensåsen i
myren vid Garpmesvare i södra Norrbotten. Ni har fortfarande inte besvarat brevet (nedan).
Steve Daurer har den 10.7.2014 gjort en fördjupad inventering.
Den ca 5 ha stora, gamla barrblandskogen på myråsen vid Garpmesvare är tydligt flerskicktad och
olikåldrig med träd- och lågakontinuitet. Tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier är påtagligt rik.
Det avspeglas även i rik förekomst av kontinuitetskrävande, rödlistade vedsvampar: Doftskinn, gränsticka,
harticka, ullticka, granticka, gammelgranskål, liten sotlav, vitgrynig nållav, vitskaftad svartspik, nordlig
nållav, garnlav, knottrig blåslav, silkesporing. Samt den exklusiva och sällsynta tickan citronporing klassad
som akut hotad (CR).
Också bronshjon noterades. Se tre bifogade bilder tagna av Steve Daurer.
Skogen håller NV-klass 1 (Nyckelbiotopskvalitet).
Men fortfarande har vi inget skriftligt besked om skogens status. Troligen är den alltjämt nerklassad till
produktionsskog för avverkning.
Återigen Sveaskog; En 200-årig barrblandskog med bevisligen höga naturvärden på en rullstensås ute i
myrlandet torde redan i sig klassas som nyckelbiotop.
Sådana skogar skall sparas, inte huggas.
Ser fram emot ett tydligt och klargörande svar av er / Sveaskog på brevet från den 8.12.2013 och denna
påminnelse.

Sveaskogs skogsbruk. Avsnitt VII. Rullstensåsen i myren vid Garpmesvare.
Från: Björn Mildh
2013-12-08 11:27
Till: Anette.Nordlund@sveaskog.se;
Johan.Ekenstedt@sveaskog.se<mailto:Johan.Ekenstedt@sveaskog.se>;
Bästa Anette och Johan

Sveaskogs nerklassningståg rullar vidare i de Norrbottniska skogarna. Ingen naturvårdsskog står längre
säker, allt kan klassas ner för att kunna avverkas:
Stor-Renberget, Blekingbäcken, Muorkenåive, Melakträskliden. På sistnämnda berg avverkade Sveaskog
nyligen hälften av den återstående, nerklassade naturvårdsskogen.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/BastIKlassen?authuser=0&feat=directlink
Nästa hållplats för tåget med Sveaskog planeringsledare och ekologer är rullstensåsen i myren mellan
Garpmesvare och Garpmesliden, ca 5 km nordväst om byn Dartsel i Arvidsjaurs kommun.
Denna barrskogsklädda ås är omgiven av myr på alla sidor. (Koordinater: x 7231936; y 1693346). Bara
längst i nordväst har den en smal förbindelse med en utlöpare från berget Buovddavarrie.
På åsens sydvästsida har en gles dimesionsavverkning gjorts för länge sedan och det går alltjämt att hitta
enstaka gammelfuror med stämpelbläcka.
På nordostsidan växer gammal gran-naturskog som är i det närmaste orörd. Här finns gott om grova
granlågor med rik förekomst av rödlistade arter. Bland annat harticka, granticka, doftskinn, gränsticka,
knottrig blåslav och gammelgranskål.
Albumet nedan visar rullstensåsen i augusti 2013. (Klicka och evt vänta några sekunder tills bildspelet
med tillhörande text kan öppnas).
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsSkogsbrukAvsnittVIIMyrasen?authus
er=0&feat=directlink
Skogen var naturvårdsskog fram till för ca 2 år sedan då Sveaskog nerklassade den till produktionsskog
för avverkning.
Men, Sveaskog, en ca 200-årig barrblandskog med höga naturvärden på en rullstensås mitt ute i
myrlandet kan redan i sig klassas som en nyckelbiotop.
Sådana skogar skall inte huggas.
Samma gäller för Stor-Renberget, Blekingbäcken och Melakträskliden. Särskilt om man är bäst i klassen.
Stoppa Sveaskogs nerklassningståg i Norrbotten.
Ser fram emot ett rättframt och snabbt svar.

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

