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Ämne: Bassegielas. Samernas rätt skall respekteras 
  
Bästa Monika 
  
Vi är väl medvetna om att Skogsstyrelsen är mycket ovillig att ändra sin praxsis gällande 
avverkningsanmälningar. Dock vill vi uppmärksamma Dig på ett nytt ärende som har seglat upp: Den 
gamla naturskogen på Bassegielas, ca 3 mil väster om Arjeplog. Arjeplogs allmänning äger marken 
och har lämnat in två avverkningsanmälningar på sammanlagt 88 hektar. Skogen kan ses i bifogade 
bildalbum.  
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/FlerhundraarigGammelskogStampladForAvv
erkning?authuser=0&feat=directlink 
  
1. Samerna har vid samråd sagt klart nej till avverkning och motiverat det med bestämmelserna i 
paragraf 13 punkt 2 i Skogsvårdslagen. Samrådsprotokollet bifogas ovan.  2. Hela skogen är 
nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen.  3. Föryngringen i området är urusel. Hyggen som är mer än två 
decennier gamla är fortfarande helt kala och på hyggen från tidigt 1970-tal växer bara björksly på långt 
över 1000 hektar.  4. EU:s Artskyddsförordning gäller (känd tjäderlekplats).  5. Det samiska ordet Basse 
betyder helig, helig plats. 
  
Ändå godkänner Skogsstyrelsen att allmänningen kalhugger 88 hektar på 
Bassegielas.  Samernas nej vid samrådet struntar man i. Det räcker med konstaterandet att parterna 
inte är överens. I övrigt behöver allmänningen bara ta lite detaljhänsyn. Samma gäller 
Artskyddsförordningen.  Hur återbeskogningen skall gå till vet man inte trots att problemet varit känt 
och diskuterats I många decennier redan.  Kort sagt, Skogsstyrelsens svar (ovan) är mest till intet 
förpliktande prat. 
  
Därför ber vi om en tydlig redogörelse av Dig personligen om gällande regelverk för 
Bassegielas och om vår urbefolkning samernas rätt.  Samråden skall inte bara vara formalia, ett 
informationsmöte, där samerna får besked om beslutade avverkningarna i byns året-runt-marker. 
Samråden skall vara ett möte mellan likvärda parter där samernas rätt respekteras. Så har inte 
skett. 
  
Vi ser fram emot en snabb redogörelse av Dig. Avverkningen kan enligt Skogsstyrelsen påbörjas 
redan den 20.2.2015.  Ärendet är av stort allmänintresse. Vi ber därför att svaret skall gå till samtliga 
som fått detta brev. 
  


