
Till Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen

Angående era avverkningsplaner i Njuonniesvarrie,

A 22699-2016, A35486-2016, A35487-2016, A38715- 2015, A38714-2015 och A 
38713-2015

Vi vill att Sveaskog tar bort sina avverkningsanmälningar på över 100 hektar i
skogen  vid  berget  Njuonniesvarrie.  Den  är  förutom en  gammal  skyddsvärd
naturskog med rödlistade arter även viktig att spara av sociala och kulturella
skäl, som en av de få kvarvarande skogar nära tätorten Sorsele, där det mesta
redan har kalavverkats i alla väderstreck. Över 45 000 personer har skrivit på
mot att skogar som den här ska avverkas i uppropet ”Vår Skog”.

Det  är  fullständigt  oacceptabelt  att  Sveaskogs  avverkningsplaner  ligger  kvar  i
skogens absoluta hotspot (A22699-2016) med fynd av urskogsporing (EN) med flera
andra rödlistade arter. Vi vill understryka igen att Naturskyddsföreningen i Sorsele
har  funnit  över  40  naturvårdsintressanta  arter  i  skogen  vid  inventering,  varav  27
rödlistade.  Enligt  Artdatabanken  är  skogsbruk  det  största  hotet  mot  de  flesta  av
dessa arter, några exempel:

Urskogsporing (EN)  Signalerar  äldre  naturskogsbestånd  med  tydlig
naturskogskaraktär.  Åtgärd:  kända  lokaler  måste  skyddas  och  undantas  från
skogsbruk.

Doftticka (VU) Signalerar gamla sälgar och skogsområden med höga naturvärden.
Åtgärd: Samtliga lokaler har ett högt skyddsvärde.

Fläckporing (VU) Signalerar tallnaturskog med höga naturvärden. Åtgärd: För att
behålla livskraftiga populationer behövs troligen större skyddade områden.

Rynkskinn  (VU) "Urskogsindikator" som signalerar granskogar med hög och jämn
luftfuktighet.  Mycket  känslig  för  skogliga  ingrepp.  Biotoperna  bör  lämnas  till  fri
utveckling.

Taigaskinn (VU)  "Urskogsindikator"  Kräver  närmast  orörda granurskogar.  Åtgärd:
Lokalerna får inte kalavverkas. Känslig för skogliga åtgärder i omgivningen.

Blågrå svartspik (NT) Gamla talltorrakor. Mycket begränsad utbredning utanför de
nordiska  länderna  varför  dessa  länder  har  ett  speciellt  ansvar  för  arten.  Åtgärd:
Skogsbruksåtgärder på eller i närheten av växtplatserna bör undvikas.

Gammelgransskål (NT)  Urskogsartad  granskog  med hög  och  jämn  luftfuktighet.
Åtgärd:  Bestånd med arten bör  behandlas som nyckelbiotoper.  Även gallring bör
undvikas.

Naturskyddsföreningen i Sorsele har informerat Skogsstyrelsen upprepade gånger
om Njuonniesvarries höga naturvärden och om de hotade arterna. De föreslår att
Skogsstyrelsen utför en nyckelbiotopsinventering så att de höga naturvärdena kan
bekräftas och lämpliga åtgärder för att skydda området vidtas. 

Det  finns  även  ett  oavslutat  klagomålsärende  inom  FSC  angående
Njuonniesvarrie,  och  Sveaskog  borde  avvakta  utgången  av  detta  innan  de
gör något alls.



Över 45 000 personer har skrivit på mot att skogar som den i Njuonniesvarrie
ska  avverkas  i  uppropet  ”Vår  Skog”-  en  kampanj  som  fördes  av  flera
miljöorganisationer mot Sveaskogs skogsbruk under 2018-2019. 

Varför  lyssnar inte  statliga  Sveaskog,  Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen på
folket?
Tidigare har även ett brev skickats till Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen
mot  avverkningen  av  denna  skog  med  många  underskrifter  från  bland  annat
Fältbiologerna,  Greenpeace,  Naturskyddsföreningen,  Jordens  Vänner,
Naturfotograferna och Klimataktion som ställer sig bakom brevet. Även Natursidan.se
står bakom brevet och politiker som Rebecka Le Moine (MP), Gudrun Schyman (FI)
och Gita  Nabavi  (Fi).  Debattörer  som Göran Greider  och Thomas Tidholm, samt
många lokala turistföretag kring Sorsele har skrivit under.

Varför lyssnar ni inte på dessa röster?
Istället  för  kalavverkning  av  skogen  vid  Njuonniesvarrie  som  ingår
i den lilla rest av Sveriges naturskogar som fortfarande är oskyddade, så skulle ett
tätortsnära  naturreservat  i  skogen  vid  Sorsele  kunna  bildas.  Det  skulle  gynna
klimatet,  biologisk mångfald, de boende i närområdet samt den växande turismen
som är en allt mer stadig inkomstkälla i Sorsele. Sveaskog skulle då även göra något
bra för bygden. 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. 

Det strider mot internationella och nationella direktiv att avverka skogen:  mot
Sveriges  miljömål  och  mot  Parisavtalet  där  kärnan  är  att  minska  utsläppen  av
växthusgaser,  att  avverka  boreal  skog  som  lagrar  mycket  kol  bidrar  till
växthuseffekten. 
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http://www.skyddaskogen.se/sv/om-oss/rapporter-och-dokument/brev-och-inspel?view=simplefilemanager&id=77

