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Naturskyddsföreningen har genom medias rapporteringar följt utvecklingen av Länsstyrelsen i
Jämtlands arbete med reservatsbildning av skyddsvärd skog i Almåsa, Offerdal. Det har, vad
Naturskyddsföreningen erfar, pågått en konflikt mellan markägare och myndighet rörande det
planerade reservatet. Den 30 augusti hölls därför ett möte i Almåsa mellan myndigheten,
berörda markägare och politiker m.fl. På detta möte ska länsledningen, genom landshövding
Jöran Hägglund, ha uttalat att ”när det bildas naturreservat ska det ske genom gemensamma
överenskommelser och frivillighet”.
Naturskyddsföreningen delar länsledningens uppfattning om att det är viktigt med en god
dialog med markägare i samband med reservatsbildning. Dock finner vi det mycket
oroväckande om länsledningen är av uppfattningen att inga naturreservat ska bildas i Jämtland
i de fall markägare inte frivilligt går med på detta.
Samtliga länsstyrelser har i sitt arbete med skydd av skog att utgå från regeringens etappmål
och i övrigt uttalade viljeinriktning beträffande fortsatt områdesskydd i skog1. De har också
att följa riktlinjerna i den nationella strategin för formellt skydd av skog. Denna preciserar
syftet att i första hand bilda ett formellt skydd för skogsbiologiska värdekärnor. Strategins
inriktning är att, utifrån tillgängliga kunskaper, bilda ett kostnadseffektivt skydd för de mest
skyddsvärda skogarna och de tätortsnära skogsbiologiska värdekärnorna. Prioritet ska ges för
befintliga skogsbiologiska värdekärnor eftersom det är mer kostnadseffektivt att bevara dessa
än att behöva återskapa värdefulla områden. I Jämtlands regionala strategi för skydd av skog
framgår att dess syfte är att uppnå högsta möjliga naturvårdsnytta med den skog som skyddas,
varför prioriteringsordningen är densamma som i den nationella strategin.
Om länsledningen i Jämtland nu har fattat ett beslut om att inte längre, vid behov, fatta
interimistiska beslut rörande skogsbiologiska värdekärnor så väljer ledningen en helt egen
linje i arbetet med formellt skydd av skog. En sådan linje riskerar motverka måluppfyllelse av
flera miljökvalitetsmål, framförallt Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, inklusive
underliggande etappmål om ytterligare skydd av skog. Inte minst eftersom ett sådant
arbetssätt i praktiken kan komma att drastiskt bromsa upp reservatsarbetet. Det riskerar även
att kraftigt försvåra Länsstyrelsen i Jämtlands arbete med regeringsuppdraget om en grön
infrastruktur.
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Se t ex vad regeringen anför i regeringsbeslutet om kontrollstation 2016 rörande etappmål för biologisk
mångfald, och tillhörande Ds 2017:32, fr.a. avsnitt 8
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Det framgår inte av medias bevakning hur länsledningen har förankrat sitt uttalande med
Skogsstyrelsen. Det är vidare för oss oklart hur reservatshandläggare på Länsstyrelsen samt
konsulenterna på Skogsstyrelsen i Jämtland nu ska agera då det inkommer
avverkningsanmälningar i skyddsvärda områden som är tilltänkta för naturreservat eller
biotopskydd.
Mot bakgrund av ovanstående önskar Naturskyddsföreningen svar på följande:

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?

Med vänlig hälsning

Johanna Sandahl

Malin Sahlin

Ordförande

Sakkunnig skogsfrågor
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