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kompensera de värden som nu går förlorade”,
skriver debattskribenterna om det svenska
jordbruket.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Detta är en opinionstext i Smålandsposten.
Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Kronobergs skogsmark har på bara några

decennier nästan helt omvandlats till så

kallade produktionsskogar. Det är hyggen

och trädodlingar, som avverkas till nya

hyggen när träden är endast 50–80 år

gamla. Resultatet är en sorgligt monoton

skogsmark. Den är mycket artfattig och

dessutom mycket sårbar för brand, storm

och angrepp från svamp och insekter.

ANNONS

Avvattning genom milslånga diken utarmar

den ytterligare. Utvecklingen är allt annat

än hållbar, varken för klimat, biologisk

mångfald eller för våra möjligheter att trivas

i skogen. Den innebär dessutom stora

ekonomiska risker för den enskilde

skogsägaren.

Industrin gör allt för att få tillgång till mer

råvara, och för att få skogsägare att tro att

industrin värnar även deras bästa. I stället

för att förhindra att återstående skogar med

höga naturvärden avverkas, lobbar man nu

för det motsatta, det vill säga ytterligare

intensifierad skogsproduktion, också med
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intensifierad skogsproduktion, också med

vilseledande påståenden om klimatnytta.

Huvuddelen av skogens bundna kol finns i

marken, och detta lager blir större ju äldre

skogen är. Att ersätta en gammelskog med

plantering innebär därför alltid ett

nettotillskott av koldioxid till atmosfären,

oavsett hur många träd som sedan

planteras. Även efter kalavverkning av

yngre produktionsskogar tar det många år

innan den koldioxid som nu släpps ut åter

har bundits. Den tiden har vi inte på oss om

vi ska nå uppsatta mål.

I Kronoberg är andelen skyddad skog lägre

än genomsnittet, med endast cirka två

procent av skogen formellt, långsiktigt

skyddad. I länet finns nu uppskattningsvis

endast ett par ytterligare procent kvar av

riktig skog som är naturskogsartad eller har

höga naturvärden som rester av äldre

trädbärande marker. Dessa marker utgör

vårt biologiska arv, i vissa fall sedan

tusentals år tillbaka. De flesta av

naturskogens arter har inga förutsättningar

att existera i kalavverkade

produktionsskogar, eftersom de kräver

miljöer som det tar hundratals år att bygga

upp.

Men även skogar som utnyttjas för

skogsproduktion kan tjäna som livsmiljö för

många arter, förutsatt att de inte bara består

av samma trädslag och ålder. I Kronoberg

saknas inte minst äldre lövträd, som är

viktiga för ett stort antal andra arter Det går
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viktiga för ett stort antal andra arter. Det går

att bedriva ett skonsamt skogsbruk, med

mindre ekonomisk risk för den enskilde,

mindre klimatutsläpp, mindre utarmning

av biologisk mångfald och ett betydligt

trevligare skogslandskap att vistas i som

följd!

Det är hög tid att ta ansvar för vad vi lämnar

efter oss, till kommande generationer och

till övriga arter. Kortsiktig ekonomisk

utdelning kan inte kompensera de värden

som nu går förlorade. Statliga och

kommunala aktörer bör föregå med gott

exempel, och enskilda markägare få

uppskattning och ersättning för det

naturskyddsarbete de bedriver.

Vi uppmanar nu därför markägare,

skogsbolag, statliga myndigheter och

kommuner:

• Avverka inte kvarvarande

naturskogsartade skogsområden eller andra

trädbärande marker med höga naturvärden.

Inköpare och skogsarbetare bör få verktyg

för att upptäcka sådana områden. Även

mindre områden med gammelskog är

viktiga att spara, som ekologiska livbojar för

skogens olika arter, så att de har möjlighet

att sprida sig över större områden.

• På resterande skogsmarker (som redan

avverkats) bör marken restaureras genom

att alltmer av kalhyggesbruket ersätts av

hyggesfritt skogsbruk, det vill säga ett
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ygges tt s ogsb u , det v  säga ett

kontinuitetsskogsbruk där man ”kan

avverka träden men ha skogen kvar”. Det

finns redan många goda exempel på att

detta är möjligt.

Kronobergs Naturskyddsförening med de

lokala Naturskyddsföreningarna i Sunnerbo,

Alvesta, Linnébygden, Tingsryd, Lessebo

och Växjö genom Lena Lorén, Per Darell och

Uno Pettersson

Smålands Ornitologiska Förening genom

Roland Ylvén och Fågelklubbarna i Växjö,

Ljungby och Uppvidinge

Det är hög tid att ta ansvar �ör
vad vi lämnar efter oss, till
kommande generationer och till
övriga arter.
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