Angående avverkningsanmälningar, ärende: A 22699-2016, A35486-2016, A35487-2016, A387152015, A38714-2015 och A 38713-2015.

Avverka inte naturskogen vid Njuöniesvarrie!
Vi vill att Sveaskog omedelbart drar tillbaka alla sina avverkningsanmälningar på över 100 hektar
naturskog vid Njuöniesvarrie utanför Sorsele. Ett skogsområde som till stor del redan är klassat som
frivillig avsättning. Vi vill att Skogsstyrelsen inventerar skogen och att artskyddsförordningen följs. Att
ett samarbete sker mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommunen och Sveaskog för skydd av
skogen. Vi vill att Sveaskog - som är folkets eget skogsbolag - börjar lyssna på folket och visar upp sina
naturvärdesbedömningar. Sveaskog kan leda vägen för ett verkligt hållbart skogsbruk där de
kvarvarande naturskogarna som finns i Sverige som den i Njuöniesvarrie får vara intakta.
Anledningar till varför denna naturskog inte ska avverkas:
- För biologisk mångfald: I skogen finns över 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade, bl a
den starkt hotade svampen urskogsporing (EN). Skogsområden där urskogsporing växer ska undantas
från skogsbruk, enligt Artdatabanken. I skogen finns bl a tjäder, spillkråka, och tretåig hackspett. De
är fridlysta enligt artskyddsförordningen och ska vara skyddade enligt EUs fågeldirektiv.
-Att fragmentera skogslandskapet ytterligare med enorma hyggen leder till att de djur, fåglar, växter
och insekter som finns får allt svårare att överleva och förflytta sig i landskapet.
-Det strider mot internationella och nationella direktiv: Mot Sveriges miljömål, mot Parisavtalet där
kärnan är att minska utsläppen av växthusgaser; avverkas boreal naturskog försvinner stora mängder
kol som finns lagrad i marken upp i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Det är inte i linje med
FNs Nagoya avtal där det står att vi ska ”stoppa all avverkning av naturskogar med höga biologiska,
sociala och kulturella värden”. Det är också mot EUs nya initiativ mot avskogning som vill minska
världens avskogning och avverkningar vilket anses vara ”ett stort globalt problem som leder till förlust
av biologisk mångfald och klimatförändringar.”
- Etiska skäl: Ekosystemen, arterna och den biologiska mångfalden har ett egenvärde och rätt till
existens vilket av anständighet måste respekteras.
-För rennäringen: Beteslandet blir förstört och renskötseln och samerna drabbas mycket negativt av
den skada som markberedda kalhyggen orsakar. Det behövs marklavar och hänglavar som växer
endast på gamla träd.
-För klimatet: Naturskogen i den boreala zonen lagrar stora mängder kol. Enligt forskning behöver vi
bevara dessa skogar för att klara klimatförändringen. Nyligen skrev 40 forskare från fem länder att det
har lika stor betydelse för klimatet att stoppa den globala skogsavverkningen som att minska våra
utsläpp.
-Sociala skäl: Skogen ligger nära Sorsele och används av många för friluftsliv och rekreation. Det är en
av de få kvarvarande skogar som inte är avverkad ännu. Människor behöver naturskog att vara i och
för att må bra, det visar många forskningsrapporter.
-För turism: Ett närbeläget reservat vid Sorsele kommer att gynna den växande turismen som blir en
allt mer stadig inkomstkälla. Att kunna erbjuda gammelskog på cykel- eller promenadavstånd från byn
med dess faciliteter är något som ytterst få kan skryta med. Detta betyder mycket för besökare som
stannar en kortare tid i Sorsele och vill utforska närområdet, t.ex. resenärer med inlandsbanan, som
ett komplement till kommunens större fjällnära reservat.

- Lyssna på folket: Allt fler människor blir upprörda, ledsna och arga över Sveaskogs kalavverkningar
av naturskog. Sveaskog är folkets bolag och borde istället lyssna på folket och inte ignorera dem.
- Mot Sveaskogs egen miljöpolicy: Att avverka denna typ av skogar med höga naturvärden är ej
förenlig med det hållbara skogsbruk som Sveaskog genom sin policy och miljöprinciper anser att de
företräder
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