Till Länsstyrelsen i Z län
Att: Jöran Hägglund
Att: Susanna Löfgren
Stockholm
27 september 2017

Naturskyddsföreningen ställde den 12 september två konkreta frågor till landshövdingen
rörande Länsstyrelsens arbete med reservatsbildning i Almåsa. Frågorna är ställda med
anledning av landshövdingens uttalande om att naturreservat endast ska bildas genom
överenskommelser och frivillighet. Vi har ännu inte fått svar på dessa frågor.
Naturskyddsföreningen menar att detta uttalande tydligt avviker från den nationella strategin
för formellt skydd av skog, vilken länsstyrelserna har att följa i arbetet med reservatsbildning.
Vidare uppstår omständigheter som riskerar att kraftigt försvåra reservatshandläggningen i de
fall avverkningsanmälningar inkommer i reservatsplanerade områden.
Den 21 september framgår det av en intervju med landshövdingen i Östersundsposten att det
uttalande som gjordes i Almåsa var ett beslut från landshövdingens sida. Länsstyrelsen i
Jämtland kommer således framöver inte fatta några beslut som innefattar naturreservat mot
någons vilja. Vi tolkar detta som att det från och med nu blir upp till markägaren att själv
välja om denne vill ha ett reservat bildat på sina marker eller inte, oavsett hur stort
skyddsvärde skogen har. Myndighetens arbetssätt vid reservatsbildning kommer därmed
kraftigt avvika från den nationella strategin för skydd av skog. Det kommer även att avvika
markant från övriga 20 länsstyrelsers arbete med reservatsbildning samt riskera att skapa
konflikter mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Jämtland.
Mot bakgrund av ovanstående menar vi att de två frågor vi ställde till landshövdingen den 12
september är av nationellt intresse för statens arbete med att uppnå miljökvalitetsmålen
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Vi förväntar oss att landshövdingen, som
regeringens företrädare i Jämtland, besvarar dessa frågor.

Är det landshövdingens avsikt att vidhålla meningen att inga naturreservat ska
bildas i Jämtland om inte markägare frivilligt går med på detta?
Hur ska tjänstemän agera i de fall avverkningsanmälningar inkommer i områden
som myndigheten bedömt behöver omfattas av formellt skydd där markägare
motsätter sig sådant?
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