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Torråsens avverkningshotade naturskog
måste skyddas
Torråsens naturskog är akut hotad av avverkning. Området ligger i Orsa kommun mellan
Tjåbergets och Stopåns naturreservat, söder om Ämåsjön. Det angränsar också till Norra
Rensjöberget skyddsvärda men oskyddade naturskog. Avverkningsområdet ingår i en helhet, ett
sammanhängande naturskogslandskap på uppskattningsvis 150 hektar. De delar som ska
avverkas ligger vackert intill en myr som naturlig gräns.
Vid ett snabbesök i en del av det planerade avverkningsområdet 28 september kunde
undertecknad hitta 7 rödlistade arter och flera signalarter på skyddsvärd naturskog, bland annat
lappticka och skrovellav. Sådan skog ska inte avverkas. Avverkningen får ses som en första
utstuderad attack av Korsnäs eftersom man medvetet splittrar upp, fragmenterar, området. Vad
händer efter denna första avverkning? Dessutom var ingen av artförekomsterna bandad för
hänsynstagande, däremot några gamla tallar på flera hundra år samt en lika gammal grov låga.
När det finns sådana träd och strukturer i en naturskog ska man inte avverka skog.
Bakgrund
Torråsen är av Länsstyrelsen Dalarna bedömd som skyddsvärd värdekärna. Det är alltså
sådana naturskogar som måste sparas om vi ska nå de av regering och riksdag beslutade
miljömålen som syftar till att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Det miljöcertifierade
företaget Billerud-Korsnäs och Bergvik Skog AB tycks inte bry sig om detta. Det är en
oroväckande inställning.
A och O i diskussionen om Sverige skogar är att bevara de sista skyddsvärda
naturskogarna. Det finns dessvärre för lite skyddsvärd skog för att vi ska nå upp i de
arealer som riksdag och regering vill skydda. I detta prekära läge vill Korsnäs på Bergvik
Skog AB:s marker avverka skyddsvärd skog. Hur trovärdigt är det för dessa
miljöcertifierade bolag?
Torråsen behöver skyddas som reservat för att för att slå vakt om naturturismen nu och i
framtiden och för att inte ytterligare solka kommunens slogan ”Orsa Vildmark”. Självklart
behöver Torråsen också bevaras för att slå vakt om den biologiska mångfalden. Detta gäller för
övrigt alla kvarvarande värdekärnor i Orsa kommun. Vi vill väl inte att alla skogar i Orsa ska se
ut som på sista bilden i denna skrivelse.
Intressant nog vill Länsstyrelsen i en skrivelse till Skogsstyrelsen (bifogas) att den prövar om
det kan avverkas i Torråsen enligt EU:s artskyddsförordning. En art som kommer att drabbas
enligt det direktivet är lavskrika som finns i området. Den lägger under hösten upp förråd i sitt
revir som kan omfatta 1-1,5 kvadratkilometer (100-150 hektar). Lavskrikan lever av den födan
hela vintern och använder den också när den går till häckning tidigt på våren. Vad händer om
lavskrikans ”skafferi” i Torråsen avverkas i oktober? Det finns flera andra fågelarter i området
som behöver gammal skiktad naturskog med torrträd, boträd och så vidare.
Förhoppningsvis kan artdirektivet medföra att Torråsen skyddas. Om inte finns det ingen som
helst tvekan om att denna naturskog måste skyddas som reservat. Orsa skogsgrupp vill att
Länsstyrelsen, Orsa kommun och Skogsstyrelsen gör vad den kan för att uppnå det resultatet –

det behövs inte minst för att vi ska nå miljömålet levande skogar (som Skogsstyrelsen faktiskt
ansvarar för). Eftersom Länsstyrelsen/Naturvårdsverket har en skriande brist på pengar till
skydd av skog kan naturvårdsavtal eller frivilligt skydd vara ett alternativ fram till den dagen då
regeringen skjuter till mer pengar för skogsskydd. Att skogsbolag utnyttjar dagens situation med
penningbrist för inköp av skyddsvärd skog är inte ansvarsfullt. Alla värdekärnor med naturskog
av den här kalibern i Orsa kommun måste skyddas.
Skogsgruppen i Orsa Naturskyddsförening 2016-09-29
Bengt Oldhammer
Nedan. Aktuellt avverkningsområde och några bilder från området, alla tagna 28 september.
Samtliga foton Bengt Oldhammer

Observera hur skövlat landskapet är runt denna skyddsvärda naturskog.

Snitslat för avverkning i naturskog vid Torråsen, ett skyddsvärt område på cirka 150 hektar. I
denna miljö trivs exempelvis lavskrika, tjäder, dalripa, tretåig hackspett, talltita, tallbit,
sidensvans, hökuggla med flera arter. Dessutom en lång rad rödlistade lavar och svampar.
Området har inte inventerats före avverkning, vilket bara det är anmärkningsvärt.

Skyddsvärd naturskog.

Skog efter avverkning i närheten av Torråsen. Det som sparats håller på att blåsa omkull.
Virkesåkrarna breder ut sig i Orsa i förfärande takt och snart finns inga skyddsvärda
naturskogar kvar. Därför måste alla kvarvarande skyddsvärda naturskogar som är värdekärnor
skyddas.

