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DALARNA  Länsstyrelsen 
tog beslut om skogen 
vid Brännvinsberget i 
slutet av februari. Sko-
gen kommer inte att pri-
oriteras för naturreser-
vatsskydd. Något som 
innebär att Sveaskog 
kan påbörja sin planera-
de avverkning. 
Nu vädjar Naturskyddsför-
eningen i en skrivelse till Na-
turvårdsverket att stoppa 
Sveaskogs avverkningspla-
ner i tallnaturskogarna vid 
Brännvinsberget.

– Något måste göras för att 
skogen inte ska avverkas, sä-
ger Margareta Wikström, 
ordförande för Naturskydds-
föreningen i Rättvik. Här ta-
lar vi om en tallnaturskog 
där träden är mellan 120-140 
år gamla, och här finns 
många olika rödlistade arter. 
Det säger en hel del om sko-
gens naturvärden trots att 
skogen påverkades av en 
gallring för 20 år sedan.

Sveaskog planerar att av-
verka skogen med förstärkt 
hänsyn. I hela skogsområdet 
vid Brännvinsberget har 26 
olika rödlistade arter hittats. 

Skogsstyrelsen har valt att 
inte agera i ärendet. Länssty-
relsen i Dalarnas län bedö-
mer att området är allt för 
påverkat av skogsbruksåt-
gärder för att det ska kunna 
prioriteras för ett naturreser-
vatsskydd. Ingen av myn-
digheterna har besökt sko-
gen. Länsstyrelsen anger att 
skälet är att området i flygfo-
ton framstår som hårt påver-
kat av skogsbruk, vilket 
myndighetens senare kon-
takter med markägaren Sve-
askog bekräftat.

Margareta Wikström är 
kritisk. 

– Myndigheterna saknar 
resurser och förlitar sig helt 
på Sveaskogs bedömning, 
säger hon. Myndigheterna 

har inte ens varit i skogen 
själva. Hur kan det få lov att 
gå till så här i Sverige år 
2014? Vi har miljömålet Le-
vande skogar att leva upp till 
och då ska inte skogar av 
denna kaliber få tillåtelse till 
att avverkas. Nu står sista 
hoppet till Naturvårdsver-
ket.

Naturskyddsföreningen 
har även upprättat ett klago-
mål ställt till Sveaskog, vil-
ket är det första steget i en 
klagomålsprocess enligt 
skogsbrukscertifieringen Fo-
rest Stewardship Council 
(FSC). FSC ska vara en garan-
ti för ett ansvarsfullt och 
miljöanpassat skogsbruk.

Amanda Tas 

oSveaskog och Naturskyddsföreningen  har delade meningar

Den avverkningsplanerade skogen vid Brännvinsberget. FOTO: PrivaT 

Den rödlistade och nära hotade  arten dvärgbägar (Cladonia  
parasitica). FOTO: PrivaT 

p Skogsbolagens ansvar
Skogsbolag och andra skogsägare skall följa skogsvårdslagens krav på hänsyn till natur-
vårdens intressen vid all skötsel av skog (30 §). Det innefattar skyddet för djur- och växt-
liv, mark och vatten; bland annat ska hänsynskrävande biotoper och värdefulla träd spa-
ras. Därutöver har skogsbolag ett sektorsansvar att förvalta skogens resurser långsiktigt. 
Under parollen frihet under ansvar ska skogsbruket ta ett större ansvar än vad regelverket 
kräver. Skogsbrukscertifiering är en del. Sveaskog är certifierad enligt Forest Stewardship 
Council (FSC) vars tanke är att befrämja ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
skogsbruk. Skogar med höga naturvärden får inte avverkas och miljöhänsyn måste tas vid 
slutavverkning. FSC kritiseras dock hårt av miljörörelsen eftersom de ständigt uppdagar 
övertramp mot certifieringen och påföljderna uteblir.
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Planerad avverkning    orsakar konflikt
Ställer sitt hopp till 
Naturvårdsverket

p Skog i Sverige
naturvårdsverket bedömer att ca 5 procent av de produktiva skogarna nedan den fjällnära 
gränsen har höga naturvärden (s.k. värdeskärnor). Sverige har förbundit sig nationellt, via 
miljökvalitetsmål, och internationellt, via eU-direktiv och Fn:s konvention om biologisk 
mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald. ledande naturvårdsforskare pekar på 
att uppemot 20 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige måste skyddas och 
skogsbruket miljöanpassas för att dessa mål ska nås. idag är ca 3,6 procent (2011) av all 
produktiv skogsmark formellt skyddad som nationalparker, naturreservat, naturvårdsavtal 
eller biotopskydd i Sverige (statistik från Skogsstyrelsens Skogsstatistiska årsbok 2013).

p Brännvinsberget/Ore skogsrike
Sveaskog planerar att avverka ett flertal tallskogar vid brännvinsberget. enligt natur-
skyddsföreningens rapport ore skogsrike (2013) omfattar skogsområdet drygt 800 hek-
tar och består till stor del av brandpåverkade tallnaturskogar som tidigare plockhuggits 
men som ändå har kvar värdefulla tallskogskvaliteter och anses vara viktiga i ett land-
skapsekologiskt perspektiv. Sammanlagt har 40 signalarter varav 26 rödlistade arter hit-
tats. några av insektsarterna omfattas av nationella åtgärdsprogram (Ågp-arter) och är 
mycket sällsynta. För en av dem är detta en av två kända lokaler i Dalarna. Den andra loka-
len är rensjöns naturreservat i älvdalen.


