1000 hotade växtlokaler!!
Lennart Bratt
Skogskommitten - en grupp inom Naturskyddsföreningen i Dalarna och Dalarnas Ornitologiska
Förening -skickade för snart ett år sedan en skrivelse till Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen
med en lista på 1000 lokaler för hotade växter i Dalarna. Man krävde att dessa lokaler skulle få
bästa möjliga skydd. Givetvis var detta även ett sätt att försöka uppmärksamma problemet med
de hotade arternas situation i skogslandskapet. Man ville på så vis - om möjligt - få ögonen att
glänta på de politiker och beslutsfattare som har inflytande över lagstiftning och -tillämpning, t ex
inom den utredning som pågår kring skogsvårdslagen och skogsvårdsorganisationens framtid.
Vad har då skett under det år som gått? Följande sammanställning visar en del intressanta siffror
kring de hotade växtlokalernas skydd:
"Skyddade" i naturreservat, gamla
i naturreservat, 1991-92
i domänreservat
i 2-månadersområden
inom fjällnära skog
Totalt
"Oskyddade"

132
67
98
181
146
624
1041

Totalsumma

1665

Observera att summan är betydligt högre än 1000 vilket helt enkelt beror på att många av
lokalerna hyser flera hotade arter.
Några kommentarer till listan kan behövas: 199 st, eller 12% av de hotade växterna skyddas
genom naturreservat, vilket är den mest "idiotsäkra skyddsformen för skogsarter. 67 arter har
erhållit reservatsskydd sedan 1000-listan presenterades, ett resultat fr a av de urskogs- och
fjällreservat som nyligen har avsatts. 98 arter är skyddade inom domänreservat, något som visar
att dessa har en viktig funktion att fylla, och är tankeväckande i dessa privatiseringstider. Inom "2
månadersområden och i fjällnära skog har arterna ett visst skydd genom samrådskrav innan
skogsavverkning.
Ännu saknar dock närmare 63% av förekomsterna helt skydd, vilket med skrämmande stor
säkerhet kommer innebära att många snart föröds. Flertalet arter klarar inte modernt skogsbruk,
om inte detta modifieras efter arternas krav. Låt oss hoppas att dagens som det verkar positiva
inställning till artbevarande och naturvård inom skogsbrukarleden också i praktiken medför att de
känsliga växtarterna kan få garanterade fristäder.

