
Nu rullar skogsmaskinerna in i Lungsjöåområdet!!  Aug 2013 
 

Öppet brev till Stora Enso och Bergvik skog AB angående påbörjade och planerade 

avverkningar i Lungsjöområdet mellan  Bjursås och Enviken 

  

Området har nu under flera år uppmärksammats av kommuner, länsstyrelse o ideell naturvård 

för att det idag är ett av de allt färre LEVANDE SKOGSLANDSKAP, som återstår. Levande 

i bemärkelsen att här finns kärnområden för t ex rödlistade arter, varifrån dessa sprids vidare 

ut i landskapet. Försvinner sådana ”värdekärnor” fortsätter bara utarmningen. Antalet 

rödlistade arter ökar och DET LEVANDE SKOGSLANDSKAPET ersätts av ett trist och 

sargat plantageområde!  

 

Vi har tillsammans med kommunerna och länsstyrelse uppmärksammat detta område på olika 

sätt och bl a skrivit några rapporter. Vi har hittat höga naturvärden, d v s massor av arter som 

bara kan överleva i naturskogar och som inte kommer att kunna leva i de monokulturer som 

planteras efter en kalavverkning.  

 

Här finns också höga kulturhistoriska värden med många unika lämningar och inte minst de 

sociala värdena är stora, med möjligheter till rikt friluftsliv med bl a fiske i den ännu 

oreglerade ån. Kommunerna är mycket angelägna om att området får bevara sin karaktär för 

det rörliga friluftslivet.   

 

Nu har Bergvik skog tillsammans med Stora Enso planerat och nu också påbörjat 

avverkningar i detta område, som om de genomförs, förmodligen kommer att spoliera detta 

landskap för all framtid. Det blir ett trist och tråkigt landskap med några små plättar av riktig 

skog här och var.  Ytterligare ett förlorat paradis i Dalarna. 

 

Under försommaren har vi organisationer, myndigheter, kommuner haft flera möten och 

samråd med er Bergvik skog och Stora Enso för att försöka förmå era företag att minska på de 

massiva avverkningsplanerna i området.  

Men trots alla ansträngningar och försök till dialog, vill ni inte göra mer än ni redan gjort vad 

gäller sparad skog. Vilket tyvärr är alldeles för lite.  

 

Ni har tyvärr en usel skogsvårdslag på er sida, som nästan tillåter vilken skövling som helst.  

Den naturhänsyn man måste ta är tyvärr otillräcklig.  

MEN – skogsnäringen fick under 90-talet en stor frihet men också ett stort ansvar – det som 

kallas frihet under ansvar och som innebar att ni som markägare faktiskt har ett ansvar för att 

miljömålen i skogen ska uppnås. Miljö- och produktionsmål är jämställda mål i skogen enligt 

skogsvårdslagens portalparagraf. Det är hög tid att ni tar det ansvaret nu.  

Skogsnäringen är den största orsaken till att den ekologiska utvecklingen i skogen går åt fel 

håll!!  

Det är dags att skogsnäringen på allvar tar ett större ansvar för att våra miljömål uppnås. 

 

 

Och det finns en lösning för att spara de sista naturskogarna! 

Skogsnäringen hävdar ju alltid att Sverige inte har haft så mycket skog som nu, så varför 

måste ni då välja de biologiskt mest värdefulla naturskogarna när ni ska avverka?  Om det nu 

är så som ni hävdar, så börja avverka i plantagerna istället och inte i de sista naturskogarna! 

Skogsstyrelsen kan ge dispens. 

 



De 5% som Bergvik skog avsatt för skydd, räcker tyvärr inte för att skogen som det 

ekosystem som vi känner ska kunna överleva.  Detta är ingenting vi själva hittat på eller 

tycker, utan det ligger gedigen forskning bakom. Vi behöver ha riktiga skogar kvar för att 

också våra barn o barnbarn ska ha tillgång till en rik och levande skogsnatur och att vårt 

gemensamma kulturarv i skogen inte förstörs ytterligare. 

 

Naturskyddsföreningen i Dalarna 

 

 

 


