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redaktör
Viktoria 
Berglund
0920-26 27 88
insandare@nsd.se

Skriv kort och sakligt 
om det som är av 
allmänt intresse, då har 
du störst chans att få din 
insändare publicerad. 
ange alltid namn, 
adress och telefon-
nummer även om du vill 
använda en signatur. 
redaktionen förbehåller 
sig rätten att korta för 
långa insändare. 

dagens ros får innehålla 
högst 25 ord. innehåll 
som kan tolkas som 
reklam för företag 
eller politisk propa-
ganda publiceras inte. 
detsamma gäller tack 
för presenter och rosor 
som enbart rör den egna 
familjen. Vi har ingen 
möjlighet att ta emot 
rosor per telefon.

Skriv till: 
”insändarsidan”, nSd, 
971 83 luleå. e-post: 
insandare@nsd.se

dagens ros

● ... till personalen på 
Parken Erikslunden. Tack 
för god omvårdnad av min 
sambo Tage. 
 Ingegerd 

● ... till tjejerna på Kaffe 
Karlsson på Gallerian i 
Kalix, det vill säga Ellen, 
Angeliqa, Sandra, Fanny 
och Emma. Vilka fina, 
trevliga och glada tjejer! Vi 
beundrar er.  
 Stammisarna 

● ... till Lars-Erik Rantatalo 
för trevligt bemötande och 
tack för att du ordnade bra 
sittplatser till oss när JP 
Nyströms gästade Erkheikki 
folkets hus den 18 februari. 
Det värmde.  
 S.B 

● ... till Åsa Aidanpää som 
fick till rätt medicinering 
samt till all övrig personal 
på Sunderby sjukhus som 
hjälpt mig i min rehabilite-
ring. Ni är fantastiska. Jag är 
er evigt tacksam.  Gunnel 
Holmström, Gammelstad 

● ... till hemtjänst, natt-
patrull, trygghetslarm, 
sjukgymnast, arbetste-
rapeut samt till Annette, 
Ulla och övriga barn, 
barnbarn och vänner som 
hjälpt och stöttat mig hela 
tiden. Jag är så tacksam.  
 Gunnel Holmström 

● ... till vår frissa Lisbeth 
som alltid gör oss fina i 
håret och alltid är glad. 
 Gerd och Gerd  

● ... till pappa/svärfar/
moffa Bengt Olofsson. För 
att du alltid ställer upp! Du 
är bäst!  
 Magnus, Mimmi och barnen 

● ... till entusiasterna på 
Havremagasinet i Boden 
för att ni låter oss ta del av 
spännande konst från när 
och fjärran.  
 Imponerad besökare 

● ... till personalen på Sun-
derby Sjukhus. Jag tycker 
ni är världsbäst i jämförelse 
med alla sjukhus som jag 
varit på, både i Sverige och 
utomlands.  
 Kalmer Pettersson 

● ... till kära föräldrar 
för uppvaktningen, sem-
lekladdkakan var superb! 
Och all annan god fika! 
 Snömannens personalen 

● ... till Gällivare kom-
muns snöröjare för ett 
väldigt bra arbete i vinter. 
Ingen nämnd, ingen glömd. 
 
 Nöjda pensionäre 

● ... till Linda Beckert för 
ditt värdefulla arbete som 
läkare och för din insän-
dare.  
 Anhörig/patient och personal 

● ... till Gösta Larsson på 
Bodens kommun. Tack, tack 
för ett gott bemötande.                           
 En god man

Jag försöker rädda mitt liv
Det är konstigt att Sverige 
först tar emot oss asylsö-
kande och hjälper och be-
talar mycket pengar och 
sedan slänger ut oss. Jag 
vet själv hur svårt det är att 
vänta. Jag har varit i Sverige 
16 månader. Jag fick allting: 
god man, skola, lärare, tak 
över huvudet, mat, glädje 
och sjukvård när jag behöv-
de. Jag har allt som behövs 
för att studera men jag kan 
inte fokusera. Det är som en 
konstnär som har alla fär-
ger, alla penslar, allt som be-
hövs för att göra en bra bild. 
Men det går ju inte att måla 
på det som inte är fast och 
rör sig hela tiden. Hur kan 

man bygga ett hus på en 
plats där det när som helst 
kan bli översvämning? Så 
är det för mig som inte vet 
om jag får stanna eller inte. 
Skolan betyder ingenting 
för en person som försöker 
att rädda sitt liv. 

När jag kom till Sverige 
var jag som en skadad fågel, 
ni tog hand om mig och 
lagade mig. Nu känner jag 
mig som en frisk fågel. 

Men varför vill ni skicka 
iväg mig till ett land (Afgha-
nistan) som är ett mycket 
osäkert land? Där kan fåglar 
inte flyga.

ali Joozjani, 17 år, Luleå
Välkommen först. Men nu tillbaks igen? Insändarskribenten 
känner sig vingklippt. Foto: Drago Prvulovic

Brunstuppehåll eller inte?
Som älgjägare under mer än 
femtio år har jag upplevt en 
mängd myndighetspåbud 
av skilda slag. Påbuden har 
varierat mellan förbud och 
påbud av olika slag. Nå-
got år har man fått skjuta 
älgkor men inte älgkalvar 
medan andra år har man 
fått skjuta kalvar men inte 
älgkor. Bestämmelserna har 
inte alltid grundat sig på 
fakta eller vetenskap utan 
på myndighetens känsla el-
ler påverkan av starka sam-
hällskrafter.

Nu diskuteras i vår Vilt-
förvaltningsdelegation det 
så kallade brunstuppehål-
lets vara eller inte vara. 
Detta har gjorts till en stor 
fråga där jakt- och viltkun-
skapen hos de som mest be-
rörs nästan helt åsidosätts. 
Skogssidans krav på lång 
älgjakt för att minska älg-
stammen anses vara star-
kare än alla andra intres-
sen i samhället. Älgjakten 
skall också bedrivas utan 
uppehåll hela hösten och 
tilldelningarna skall uppfyl-
las annars riskerar man att 
licenserna återkallas eller 
minskas.

Om man ser lite histo-
riskt på hur avskjutningen 
varit under åren så kan man 
konstatera att under tidigt 
80- och 90-tal skjöts älg-
stammen ned rejält trots 
brunstuppehåll och kortare 
jakttid. Det förhållandet 
stimulerades förmodligen 
av att det på grund av up-
pehållet blev två ”älgjakts-
premiärer” vilket bidrog till 
att fler jägare deltog i jakten 
efter uppehållet.

Huvuddelen av jägar-
stammen i länet har lyssnat 
på andra intressenters syn-

punkter rörande älgjakten 
och tagit hänsyn till deras 
intressen. Det rörliga fri-
luftslivet, svamp- och bär-
plockare, orienterare, små-
viltjägare, skolor och andra 
som vill vistas i naturen 
utan att störa eller störas av 
älgjägare har ett berättigat 
krav på att åtminstone un-
der ett par veckoslut under 
hösten ha tillgång till na-
turen. Av den anledningen 
har också jägarorganisa-
tionen i länet beslutat om 
att försöka återinföra brun-
stuppehållet under jakten.

Det finns vetenskapliga 
bevis för att oavbruten jakt 
under hela hösten stör äl-
garnas reproduktion. Kan-
ske är det också det man 
från myndighets- och skogs-
sidan vill åstadkomma ge-
nom att slopa uppehållet. 
Något annat bärande skäl är 
svårt att förstå.

Förra året var röstsiffror-
na i Viltförvaltningsdelega-
tionen sju röster för och sju 
emot varvid ordföranden, 
Norrbottens läns landshöv-
ding Östergren avgjorde 
med sin röst emot uppehåll.

Nu återstår att se vilka 
argument som väger tyngst 
vid årets beslut som tas den 
12 april i år.

Skulle beslutet bli att inte 
återinföra brunstuppehål-
let är det upp till varje jakt-
lag ändå att ha uppehåll om 
man så vill, men då riskerar 
man att mista samsynen 
mellan jaktlagen som ju 
ändå är en viktig del av sam-
arbetet och samförståndet 
jägarna emellan.

Tore Hjorth
ordförande i korpikylä jaktklubb

aVgörande. den 12 april avgörs det om brunstuppehållet 
ska återinföras eller inte. 

Bostadsminister Eriksson, 
vilka åtgärder vidtar du?
Utsläpp från vedeldning 
medför varje år hundratals 
människors förtida död, un-
gefär lika många som varje 
år dör av utsläpp från trafi-
ken. Sverige har möjlighet 
att skärpa kraven på vedka-
minerna eftersom tekniken 
redan finns på marknaden, 
men på grund av Boverkets 
särskilda tolkning av ett EU-
direktiv sker inte det.

Ett nytt, strängare EU-
direktiv gällande vedkami-
ner ska vara infört senast 
år 2022 och Sverige har valt 
att avvakta detta datum. 
Boverket som är ansvarig 
myndighet för frågan har 
låst sig vid en rigid tolkning 
av regelverket och vägrar 
införa kraven tidigare än 
vad EU-direktivet påbjuder. 
Men skärpningen av EU:s 
regelverk har inte hindrat 
våra grannländer Norge, 
som förvisso inte är med-
lem i EU, och Danmark, från 
att redan nu införa hårdare 
krav i nivå med de kom-
mande EU-reglerna. 

För människor med ast-
ma kan eldningsrök betyda 
att man inte kan gå utom-
hus eller göra ett normalt 
liv helt omöjligt. Med nya 
och säkra kaminer skulle 
problemen minska kraftigt, 
om bara den politiska vil-
jan fanns. Bostadsminister 
Peter Eriksson måste agera 
gentemot Boverkets pas-
sivitet.

Eftersom de skärpta kra-
ven i grannländerna leder 
till att begagnade kaminer 
med högre utsläpp inte kan 
upprustas och säljas på an-
drahandsmarknaden i Nor-
ge och Danmark, så expor-
teras istället dessa kaminer 
till Sverige. Varje år instal-

leras nu många norska och 
danska kaminer med höga 
utsläpp som kommer att 
fortsätta vara i drift i Sverige 
i ytterligare 20 till 30 år. 

Boverket är ensamt i sin 
syn på att Sverige bör av-
vakta införandet av hårdare 
krav. Både Energimyndighe-
ten och Naturvårdsverket 
menar att det är fullt möj-
ligt för Sverige att införa 
de högre kraven redan nu. 
Även miljömålsberedning-
en, som alla riksdagspartier 
står bakom, anser att frågan 
bör snabbutredas med sikte 
på att nya krav ska införas 
så fort som möjligt.

Det kan tyckas att fem 
år inte spelar någon roll i 
det långa loppet, men på 
grund av att kaminer har så 
lång livslängd, riskerar vi 
att fastna i ett problem som 
kommer att bestå under 
kommande decennier. 

När den ansvariga myn-
digheten, Boverket, har låst 
sig vid en rigid tolkning av 
regelverket, måste politiken 
träda in. Ytterst är luftkva-
liteten och situationen för 
landets astmatiker en poli-
tisk fråga. Därför vill vi nu 
fråga bostadsminister Peter 
Eriksson: vilka åtgärder tän-
ker du vidta för att alla med-
borgare ska kunna vistas 
utomhus utan risk för giftig 
rök från kaminer?

Maritha sedvallsson
förbundsordförande astma- och aller-
giförbundet                               

Bertil svedberg 
ordförande svenska Brasvärmeför-
eningen

mYs. eld ger mysig värme för vissa men problem för andra.


