T H E E Y E O F N AT U R E

VI VANN – VI BYBOR FÅR BEHÅLLA GAMMELSKOGEN
I maj 2010 fick vi ett chockartat besked att vår kära gammelskog skulle slutavverkas. För
mig/oss var det helt otänkbart – den tanken fanns bara inte på kartan.
Jag satte igång att försöka hitta olika lösningar och höll intensivt på i 1,5 år. Till stor hjälp
var kontakten med Hans Sundström som tipsade mig om att FSC-standarden, nu efter 11 år,
var reviderad till det bättre samt att han kopplade ihop mig med Malin Sahlin, skogshandläggare, Naturskyddsföreningen. Hon har varit guld värd – hon, med sin kunskap och erfarenhet, har hjälpt och stöttat mig. Stort tack till dig, Malin.
Det har varit mycket trögt att få Sveaskog att förstå att de måste följa FSC-standarden och ett
första samrådsmöte tog ett halvår att få igenom. Men jag vill helst glömma den tuffa tiden
och hellre minnas när Avesta kommuns politiker och tjänstemän kom till byn för ett möte –
jag hade ställt frågan om de kunde byta skog med Sveaskog och de sa JA, helt fantastiskt!
Även till kommunen vill jag skicka ett stort tack!
Sedan tog en långdragen väntan vid medan de båda parterna förhandlande fram ett avtal
som skrevs på i mars. Naturligtvis krånglande oppositionspartierna, moderaterna och centern och en överklagan skickades till Förvaltningrätten i Falun. Den positiva domen kom i
maj och då äntligen fick vi fira och dra en lättnadens suck – det känns verkligen i kroppen
att vi har varit oroliga i 2 år – det hoppas jag ingen ska få uppleva.
Som grädde på moset fick jag/vi ett miljöpris, mars 2012, av Naturskyddsföreningen Dalarna.
Jättekul och hedrande!
Som alla förstår, är det inte omöjligt att vinna mot ett skogsbolag. Jag hoppas att ni inte ger
upp att protestera – gå samman i en grupp som stöttar varandra och låt inte skogsbolaget
dribbla bort er – de är mästare på att göra det.
MEN som hämnd eller fult trick, återkom Sveaskog redan i april (bara 1 månad efter avtalets underskrift) och gjorde fruktansvärda körskador i skogen bredvid Gammelskogen - helt
sanslöst hur skogsfolk kan bete sig så okunnigt, köra in i våtmarken med en 18 ton tung
maskin. Och personal på Hedemorakontoret kände till att det var våtmark här, vad sägs om
det! Läs nedan, fortsättning följer om detta drama …
Kristina

