Till Naturvårdsverket!
Naturskyddsföreningen i Dalarna har fått kännedom om att tallnaturskogarna på
Brännvinsberget i Ore socken, Rättviks kommun inte kommer att behandlas som framtida
naturreservat efter ett möte som Länsstyrelsen haft med Sveaskog.
Brännvinsberget finns utpekat som skyddsvärt skogsområde i rapporten Ore skogsrike (som
tidigare skickats till er).
Sveaskog som avverkningsplanerat skogarna kommer med största sannolikhet att avverka
dessa biologiskt mycket värdefulla tallskogar.
Vad det är då för slags skog som Sveaskog inte anser innehålla höga naturvärden, då dessa
skogar redan påverkats av en gallring, och därmed kommer avverkas?
Skogen i området kallat Brännvinsberget är mellan 120-140 år gammal. Här finns en
självgallring som pågår i allra högsta grad trots att en skogsbruksåtgärd i form av gallring
genomförts i delar av området för omkring 20 år sedan. T ex finns mycket torrträd som är
angripna av den mindre märgborren och än intressantare är att flera följearter är noterade.
Arterna är mörksömmad barksvartbagge Corticues suturalis NT, tallbarksvartbagge Corticeus
fraxini VU och avlång barksvartbagge Corticeus longulus EN. De två sistnämnda finns med i
åtgärdsprogrammet för Skalbaggar på nyligen död tall.
Skogen uppmärksammades i första hand på grund av de höga biologiska värden som finns
knutna till lång skoglig kontinuitet och kontinuitet av död ved. De arter som bekräftar detta
finns med i bifogade filer. Men anmärkningsvärt är den stora mängden av arter. 40 olika arter
som indikerar på höga naturvärden varav 26 av dem är rödlistade (inklusive ovan nämnda
rödlistade svartbaggar). Av de rödlistade arterna är sex stycken VU och två stycken EN.
Miljömålen Levande skogar och Ett rikt djur- och växtliv är demokratiskt förankrade i både
regering och riksdag. Skogsindustrin har ett sektorsansvar vilket innefattar att ta hänsyn till
biologiskt värdefulla skogar och Sveaskog säger sig ta detta på allra största allvar. Ändå har
alltså området klassats ner som icke skyddsvärt av Sveaskog och Länsstyrelsen kan inte
skydda området pga brist på medel. Detta trots att ingen med biologiska förkunskaper varit
och besökt områdets skogar och inventerat dem.
Att tillåta avverkningar i skogar av denna kaliber samtidigt som Sverige ska leva upp till
miljömål och internationella åtaganden som att hejda utarmningen av biologisk mångfald blir
en ekvation som inte går ihop.
Därför vädjar Naturskyddsföreningen till Naturvårdsverket att stoppa planerna att avverka
detta skogsområde och kräver att Länsstyrelsen gör en regelrätt inventering av arter och
skogsmiljöer vid hela Brännvinsberget.
Bifogad fil är en kort sammanställning av naturvärdena på Brännvinsberget. Alla delar av
skogsområdet är dock inte ingående inventerade. Artfynden har gjorts vid slumpvis utvalda
områden. Skogarna inom hela området har liknande strukturer och historik men där har ingen
artinventering gjorts.
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