
Dispensärende	  för	  avverkning	  av	  
Melakträskliden	  

Brev	  1	  Björn	  Mildt	  skriver	  till	  skogsvårdstyrelsen	  
	  
Från: Björn Mildh [mailto:bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se]  
Skickat: den 14 februari 2014 14:01 
Till: Vikström Anders Södra Norrbottens distrikt 
Ämne: Beviljandet av dispens på Melakträskliden 
  
Bäste Anders 
  
Mitt ärende gäller den dispens från 6-veckors regeln som Skogsstyrelsen / du 
beviljade Sveaskog för avverkningen på Melakträskliden i november 2013. 
  
Enligt uppgift inkom Sveaskogs avverkningsanmälan den 5.11.2013. Sedan sökte 
Sveaskog om dispens som Skogsstyrelsen / du godkände och beviljade två dagar 
senare, den 7.11. 
  
Med hänvisning till allmän handling ber jag om kopia av: 
  
-  Samtliga dokument vad gäller Sveaskogs dispensansökan. 
  
-  Verifikation av Skogsstyrelsen att vindfällena fortfarande var råa vid tillfället då 
dispensansökan godkändes. 
  
Ber dig bekräfta att du mottagit min begäran. 
  
Ser fram emot ett snabbt svar. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Björn Mildh, ideell naturvårdare 
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen 
 
______________________________________________________________ 

Brev	  2	  Svar	  från	  Skogsvårdstyrelsen	  till	  Björn	  M	  	  
 
Från: anders.vikstrom@skogsstyrelsen.se 
[anders.vikstrom@skogsstyrelsen.se]  
Skickat: den 14 februari 2014 15:26 Till: Björn Mildh  
Kopia: Robert.Lind@skogsstyrelsen.se; 



carina.olofsson.bostrom@skogsstyrelsen.se  
Ämne: SV: Beviljandet av dispens på Melakträskliden 
 
Herr	  Mildh 
Har	  mottagit	  er	  förfrågan	  om	  dokument,	  bifogar	  Sveaskogs	  anmälan	  där	  
dispensansökan	  finns	  samt	  vårt	  svar.	  Övrig	  korrespondens	  är	  ju	  mellan	  dig	  
och	  Skogsstyrelsen,	  varför	  jag	  utgår	  från	  att	  du	  sparat	  denna. 
Vad	  beträffar	  verifikation,	  är	  jag	  lite	  tveksam	  till	  vad	  som	  begärs.	  Bifogar	  
foton	  från	  tillfället	  jag	  var	  ut,	  efter	  att	  avverkningen	  stoppats.	  Av	  dessa	  
framgår	  (kanske	  lite	  otydligt)	  att	  det	  fanns	  kvar	  träd	  som	  inte	  hade	  tappat	  
alla	  barr,	  varför	  de	  bör	  ha	  något	  liv	  i	  sig,	  egentligen	  i	  halvrått	  skick,	  och	  
därmed	  kunna	  hysa	  insekter.	  Beträffande	  arterna	  kan	  jag	  för	  lite	  om	  vilka	  
som	  föredrar	  denna	  typ	  av	  träd. 
 
______________________________________________________________ 

Brev	  3	  Svar	  från	  Björn	  till	  Skogsvårdstyrelsen	  (2014-‐02-‐14)	  och	  svar	  
från	  Anders	  Vikström,	  Skogsvårdsstyrelsen	  (2014-‐02-‐27)	  infogat	  i	  
brevet	  
	  
Från: anders.vikstrom@skogsstyrelsen.se 
[anders.vikstrom@skogsstyrelsen.se] Skickat: den 27 februari 2014 
08:49 Till: Björn Mildh Kopia: carina.olofsson.bostrom@skogsstyrelsen.se; 
Robert.Lind@skogsstyrelsen.se Ämne: SV: Beviljandet av dispens på 
Melakträskliden 

Här. 
Från: Björn Mildh Skickat: den 20 februari 2014 10:54 Till: 
anders.vikstrom@skogsstyrelsen.se Ämne: SV: Beviljandet av dispens på 
Melakträskliden 

Bäste Anders 
  
Tack för din snabba respons. 
  
Det finns fortfarande tveksamheter kring den dispens du / 
Skogsstyrelsen beviljade Sveaskog på Melakträskliden. 
  
¤  Vindfällena på Melakträskliden var redan 2½ år gamla när 
dispensansökan inkom och godkändes, den 7.11.2013. Någon 
verifikation på att vindfällena fortfarande var råa fanns inte. 



Anmälan	  som	  lämnades	  in	  avsåg	  område	  påverkat	  av	  ny	  storm	  plus	  gamla	  
vindfällen	  och	  för	  vilken	  det	  söktes	  en	  dispens	  av	  markägaren	  att	  få	  
påbörja	  avverkningen	  tidigare	  än	  de	  6	  veckor	  som	  är	  grundregeln.	  Storm	  
och	  vindfällen	  är	  en	  av	  de	  kriterier	  Skogsstyrelsen	  har	  för	  att	  eventuellt	  
bevilja	  en	  skriftlig	  dispens	  att	  påbörja	  avverkningen	  innan	  de	  6	  veckorna	  
gått.	  Skogsvårdslagen	  har	  en	  paragraf	  med	  anledning	  av	  risken	  för	  
skadeinsekter	  som	  kräver	  att	  att	  inte	  mer	  än	  5	  kubikmeter	  färskt	  virke	  får	  
finnas	  per	  hektar	  till	  fältsäsongen	  och	  insekternas	  svärmning. 
  
¤  Först två veckor senare besökte du skogen (den 22.11.2013?). 
  
Hur motiverar du dispensen? 
Du / Skogsstyrelsen kan inte bevilja en dispens och först två veckor 
senare besöka skogen för att försöka bedöma om det fanns giltiga 
skäl att bevilja dispensen eller ej. 
Dispensen	  beviljades	  med	  anledning	  av	  att	  det	  var	  känt	  att	  stormen	  fällt	  
träd	  och	  att	  markägaren	  är	  ålagd	  att	  ta	  bort	  det	  som	  överstiger	  5	  
kubikmeter	  per	  hektar.	  Risken	  för	  snö	  och	  att	  det	  stormfällda	  virket	  skulle	  
hamna	  under	  snö	  samt	  bli	  liggande	  i	  snön	  och	  svårt	  att	  komma	  åt.	  På	  
våren	  när	  nästa	  chans	  ges	  är	  det	  en	  förfallsperiod	  samt	  att	  det	  är	  mycket	  
vatten	  i	  markerna	  som	  gör	  att	  risken	  för	  körskador	  är	  stor.	  Granvirket	  ska	  
tas	  ut	  senast	  1	  juli	  enligt	  paragraf	  29	  i	  SVL. 
  
Ser fram emot ditt svar. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Björn Mildh, ideell naturvårdare 
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen 
 
______________________________________________________________ 

Brev	  4	  	  Brev	  från	  Björn	  till	  Skogsvårdstyrelsen	  	  (Carina	  Boström)	  
 
Från: Björn Mildh [mailto:bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se]  
Skickat: den 8 mars 2014 15:09 
Till: Olofsson Boström Carina Södra Norrbottens distrikt; Vikström Anders 
Södra Norrbottens distrikt 
Ämne: SV: Beviljandet av dispens på Melakträskliden 
  



Bästa Carina 
  
Skogsstyrelsens svar (nedan) gör mig besviken. 
Det är en efterhandskonstruktion skriven av en annan person än 
den som beviljade dispensen på Melkträskliden den 7.11.2013. 
Varken denne eller den som skrivit svaret besökte heller skogen 
innan. 
Det gjorde däremot undertecknad, i augusti 2013. Skogsstyrelsen fick 
såväl skriftlig information som bilddokumentation av den ca 180-åriga 
naturskogen. (Klicka och evt vänta några sekunder tills bildspelet med 
tillhörande text kan öppnas). 
  
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/Melaktras
klidenNastaNaturvardsskogSomSveaskogNerklassatForAttAvverka?au
thuser=0&feat=directlink 
  
Inga färska vindfällen noterades vid besöket den 22.8. och med 
säkerhet fanns inget som översteg 5 kubikmeter färskt virke per 
hektar. 
Enda vindfällen var de som blåste ner i i samband med tromben i 
området för 2½ år sedan, den 3.6.2011. Till insektssäsongen sommaren 
2014 skulle de dessutom ha varit 3 år gamla ! 
3 år gamla vindfällen genererar ingen massförökning av granbarkborre, 
särskilt inte så långt norrut som i Norrbotten. 
  
Alla fakta pekar på att dispensen beviljades på felaktig grund. 
  
Men i stället för att göra som Skogsstyrelsen borde: komma med en 
hederlig redovisning av det felaktiga beslutet har ni kommit med en 
genomskinlig bortförklaring. 
Skogsstyrelsen agerande i detta ärende inger föga förtroende för 
myndigheten. 
  
Har du / Skogsstyrelsen några ytterligare synpunkter? 
  
Med vänlig hälsning 
  
Björn Mildh, ideell naturvårdare 
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen 
  
  
______________________________________________________________ 



Brev	  5	  	  Brev	  från	  Skogsvårdstyrelsen	  	  (Carina	  Boström)	  till	  Björn	  
Mildh	  
	  
 
Från: carina.olofsson.bostrom@skogsstyrelsen.se [carina.olofsson.bostrom@skogsstyrelsen.se] 
Skickat: den 10 mars 2014 08:18 
Till: Björn Mildh 
Kopia: anders.vikstrom@skogsstyrelsen.se 
Ämne: SV: Beviljandet av dispens på Melakträskliden 
 
 
Hej! 
  
Jag	  har	  inget	  mer	  att	  tillägga.	  Anders	  Vikström	  och	  jag	  har	  gett	  dig	  all	  den	  
information	  och	  beskrivning	  vi	  har	  av	  handläggningen	  av	  dispensärendet	  i	  
Melakträskliden. 
  
Vänliga	  hälsningar	   
Carina  
                                                                                   
Carina O. Boström, distriktschef  
Skogsstyrelsen, Södra Norrbotten 
Varvsgatan 47, 972 33 Luleå  
Tel direkt: 0920-23 82 12  
mailto:carina.olofsson.bostrom@skogsstyrelsen.se , www.skogsstyrelsen.se 

 
 


