
Hur	  vill	  vi	  att	  det	  ska	  se	  ut	  i	  våra	  skogar?	  
 
Skogen har många uppgifter. Den ska producera råvaror till hus, blöjor, dagstidningar, energi. 
Den ska vara en kolsänka för att minska klimatpåverkan. Den är viktig för rekreation och 
friluftsliv. Den är livsmiljö för många djur och växter. Hur ska vi balansera dessa uppgifter 
mot varandra? Hur vill vi att det ska se ut i våra skogar? 
 
Den frågan vill Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge diskutera den 15 mars på 
Kulturmagasinet. Vi hoppas få dit SCA, Skogsstyrelsen och Sundsvalls kommun. Det är inget 
stort, allmänt möte utan ett samtal i en mindre grupp med föreningens medlemmar. 
 
Några	  funderingar	  av	  några	  av	  våra	  medlemmar	  
Hur	  ska	  vi	  värdera	  klimatnytta	  i	  förhållande	  till	  biologisk	  mångfald?	  
Hur	  ska	  mesta	  möjliga	  biologiska	  mångfald	  kunna	  uppnås	  till	  lägsta	  möjliga	  kostnad?	  
Ska	  vi	  differentiera	  skogsbruket	  mer	  genom	  att	  avsätta	  större	  arealer	  som	  helt	  orörd	  skog	  
mot	  att	  i	  stället	  minska	  det	  generella	  hänsynstagandet	  i	  produktionsskogen?	  
	  
Vid	  sidan	  av	  ekonomi,	  klimatnytta	  och	  biologisk	  mångfald	  måste	  också	  skogens	  
rekreationsvärden	  tillmätas	  en	  stor	  betydelse.	  En	  helt	  orörd	  skog	  blir	  efter	  några	  stormar	  
ganska	  svårtillgänglig	  och	  ointressant	  för	  friluftslivet.	  Även	  den	  skyddade	  skogen	  borde	  
därför	  i	  någon	  mån	  skötas.	  Hur	  ska	  konflikterna	  mellan	  naturvård	  och	  friluftsliv	  hanteras?	  
	  
Är	  det	  på	  längre	  sikt	  möjligt	  att	  skydda	  naturvärdena	  om	  vi	  inte	  får	  ut	  fler	  människor	  i	  
naturen?	  Om	  vi	  av	  hänsyn	  till	  naturvärdena	  gör	  skogen	  oattraktiv	  för	  rekreation,	  så	  kommer	  
stödet	  för	  naturvården	  att	  minska	  och	  vi	  kommer	  på	  sikt	  att	  få	  svårt	  att	  upprätthålla	  ett	  
politiskt	  stöd	  för	  att	  skydda	  naturen.	  Så	  en	  viktig	  uppgiften	  för	  att	  skydda	  naturen	  är	  att	  se	  
till	  att	  människor	  kommer	  ut	  i	  skogen.	  Orientering,	  svamputflykter,	  blomsterexkursioner,	  
natursnokar,	  allemanut	  osv	  är	  kanske	  viktigare	  än	  rödlistning	  och	  nyckelbiotoper!	  
 
Hur	  ser	  Naturskyddsföreningen	  på	  hyggesfritt	  skogsbruk?	  
	  
Kvalitet	  eller	  kvantitet?	  	  Snabbväxande	  skogar	  binder	  mer	  koldioxid.	  Men	  ger	  de	  virke	  som	  
går	  att	  använda	  till	  fönsterbågar?	  Att	  gödsla	  ger	  ännu	  snabbare	  tillväxt,	  men	  till	  vilket	  pris?	  	  
	  
Om	  inte	  alla	  träd	  avverkas	  samtidigt	  får	  de	  unga	  plantorna	  konkurrens	  av	  större	  träd	  som	  
växer	  intill.	  Tillväxten	  minskar.	  Men	  en	  sådan	  skog	  får	  också	  en	  större	  mångfald	  av	  arter.	  
Motståndskraften	  mot	  insektsangrepp	  och	  stormar	  ökar.	  
	  
Med	  ett	  hyggesfritt	  skogsbruk	  sker	  upptag	  av	  koldioxid	  hela	  tiden,	  men	  i	  mindre	  mängd	  och	  
utan	  toppar.	  På	  ett	  kalhygge	  är	  upptaget	  mer	  koncentrerat	  en	  period	  när	  tillväxten	  är	  som	  
kraftigast.	  	  
	  
 
 


