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Nu är de boende i Byvalla på krigsstigen igen för ”sin” skog. Protesterna handlar
om de körskador som uppstått i samband med vårens gallring av skogen.
– De har våldtagit skogen, säger Kristina Hallin.
I skiftet februari/mars blev det klart med att Avesta kommun och Sveaskog bytte skogsmark
med varandra vid Byvalla.
Bakgrunden var den att de boende i Byvalla under hösten stoppat en avverkning Sveaskog
påbörjat av den gammelskog som gränsar till byn. Och de lyckades även få kommunen att
byta till sig marken av Sveaskog. På så vis skulle gammelskogen vara räddad - trodde man.
Men redan i april rullade tunga skogsmaskiner in och började gallra ur skogen, både till viss
del i den numer kommunalt ägda skogen och framförallt på Sveaskogs mark.
Det fick Byvallabon Kristina Hallin på nytt att agera, och det hon främst reagerade mot var
att maskinerna körde rakt in i våtmarken och även över den bäck som genomkorsar områdena.
– De bröt mot avtalet mellan kommunen och Sveaskog, säger Kristina Hallin.
Hon visar runt i markerna och pekar på de körskador som uppstått där maskinerna har kört.
Hon använder ord som övergrepp och våldtäkt när hon beskriver vad Sveaskog har utsatt
skogen för.
Bitvis skiljer bara mellan fem, tio meter mellan bäcken och körvägen. Kristina Hallin säger
att där maskinerna kört fram kommer de ämnen som finns i marken att lakas ut och följa
med bäcken för att slutligen nå ned till sjön Rossen. Bland annat är det enligt henne det
kvicksilver som funnits bundet i marken som frigörs.
Gallringen har enligt Kristina Hallin gjorts trots att Sveaskog i 1,5 år lovat att de inte
går in i mark med dålig bärighet under annan tid än vinter och med
tjäle i marken.
– Vi visste att det var gallring på gång i skogen närmast Gammelskogen. Men vi trodde inte,
efter deras löften, att de skulle använda 18 ton tung maskin och gå in i våtmarksområdet, på
våren, efter mild vinter och mycket regnande och snöande under våren, säger honoch konstaterar att förödelsen är stor.
Hon beskriver området som de boende i Byvallas matskogar och rekreationsområden. Kristina Hallin säger att skogsbolagen borde använda sig av försiktighetsprincipen, att man inte
vet vilka omloppstider det är i de ekosystem som finns i våra skogar. Skogsbolagen bryr sig
inte om de lagar och regler som finns. Och Kristina Hallin säger att även Skogsvårdsstyrelsen
är tandlös, att den saknar verktyg för att kunna styra skogsbolagen.
Hon har även gjort en anmälan om Sveaskogs gallring till FSC.
– Det ska inte vara en aktör som förstör för alla andra, säger hon och efterlyser en dialog
mellan skogsbolagen och de boende.

FCS- Forest Stewardship Council
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar
för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt
bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship
Council.
FSC:s främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för
ett ansvarsfull bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera
sitt skogsbruk.
FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växtermarkens
framtida förmåga att bära skog säkra och sunda arbetsvillkor för dem
som arbetar i skogenurbefolkningars rättigheter.
Mer information om FSC finns på http://www.fsc-sverige.org
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