
Sluta bluffa om skogen! 
Skogen i Norrbotten är mycket viktig. Vi vill slå vakt om dess stora roll för människors friluftsliv och 
naturupplevelser, för kulturen, för klimatet och den biologiska mångfalden. Människans plats i 
landskapet är självklar, men vårt bruk av skogen måste ske på ett hållbart sätt. 

Skydda alla gammelskogar och tillräckligt mycket skog för den biologiska mångfalden.  

Tempot måste öka så att detta mål nås inom miljömålens beting, dvs till 2020. Alla avverkningar i 
gammelskogar måste upphöra. Forskning visar att det är brist på skyddad skog i Norrbotten 
nedanför fjällnära området. Frivilligt skydd är positivt men ger tyvärr inga garantier. Våra fjällnära 
gammelskogar är de sista vidsträckta ursprungliga skogarna inom EU. Naturligtvis innebär det att 
norra Sverige får ta ett större ansvar för skogsskyddet. Detta är inget problem, utan något vi ska 
vara stolta över.   

Skogsbruk ska bedrivas på naturens villkor.  

Huvuddelen av skogen kan brukas utan att den biologiska mångfalden utarmas, men då måste 
man dimensionera skogsbruket och skogsindustrin till vad naturen tål. En stor del av skogen bör 
brukas hyggesfritt, som en del skogsägare i Norrbotten redan gör. Skogsbrukslobbyn vill däremot 
upphäva reservat och anlägga intensivskogsplantager för att pressa upp tillväxten. Det kan 
innebära täta plantager av främmande trädslag, genmanipulerade träd, kemikaliegödsling eller 
spridning av kadmiumhaltigt avloppsslam från städer. Det finns inget utrymme för friluftsliv i täta 
planteringar, bärrisen försvinner, renbetet försvinner och markens svampflora råkar ur balans.  

Skog dämpar klimatförändringar.  

Skogsbrukslobbyn vill profitera på att sälja utsläppsrätter baserade på skogstillväxten. Industrier 
skulle då, genom att köpa dessa, få ”rätt” att fortsätta släppa ut koldioxid från fossilt kol, till skada 
för klimatet. Däremot är det bra för klimatet att skog lagrar kol även som gammal – en fördel med 
naturreservat. Kalhyggen läcker mängder av koldioxid, särskilt när de markbereds, och träden som 
planteras tar inte upp koldioxid som kompenserar läckaget på trettio år. Skogsbruk utan hyggen 
behåller en del av kolet i marken. Vår energianvändning måste sänkas genom att effektivisera och 
spara. Återstående behov täcks med regionala förnybara energikällor. Ekologiskt hållbart uttag av 
skogsavfall och energiskog på nedlagd jordbruksmark är viktiga pusselbitar.  

Slå vakt om skogens potential för flera näringar.  

Skogsnäringen redovisade under 1990-talet rekordvinster, ändå minskade antalet anställda inom 
det storskaliga skogsbruket med 60 % mellan 1993 och 2000. Inom naturturismen ökar istället 
arbetstillfällena. Den behöver gammelskog och annan oförstörd natur. Ekoturismen kan även 
utvecklas i samspel med rennäringen, som också behöver gammal lavrik skog.   

Värna människors behov av skog.  

Norrbottningarna älskar skogen, den bidrar till rekreation och folkhälsa. Därför är det viktigt att den 
finaste skogen skyddas i reservat och att tätortsnära skog brukas hyggesfritt.  

Skogslobbyns s k Norrbottensdeklaration ger sken av att vara en viljeinriktning från ett enat 
Norrbotten. Men den är endast en produkt av deras särintresse, och av politiker som skrivit 
under utan att informera sig om konsekvenserna. Vi vill istället föra fram appellen ”Länge 
leve Norrbottens skogar” för hållbar skogsförvaltning. Även sametinget borde konsulteras 
eftersom detta även berör det samiska folket, kulturen och näringarna, men så har inte skett 
- det vill vi ändra på.  
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