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Den miljömässiga fördelen med ett aktivt skogsbruk
Vid regionstämman för LRF Västra Götaland den 23 mars 2020 behandlades
en motion från Uddevalla kommungrupp som bl a yrkade att LRF skall arbeta
aktivt för att informera om den miljömässiga fördelen med ett aktivt skogsbruk.
LRF Västra Götaland anser att LRF driver och medverkar i information om att
de aktivt brukade svenska skogarna har stor betydelse för att motverka utsläppen av växthusgaser, med samarbetsinitiativet Svenska Skogen som ett gott
exempel. Att de aktivt brukade skogarna binder växthusgaser och är bra för klimatet erkänns av betydelsefulla aktörer såsom Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och seriösa miljöorganisationer.
Samtidigt har LRF Västra Götaland observerat att tillståndet i de svenska
skogarna och hur de lämpligast skall brukas är ämnen som debatteras flitigt.
Stundtals går debattens vågor höga och har inslag av tillmälen. Tyvärr sprids
allehanda påståenden om låg grad av biologisk mångfald i de brukade svenska
skogarna. Utan verklighetsförankring talas det om monokulturer och populationsminskningar, att hyggesfritt skogsbruk är det enda acceptabla och att
mer skog måste undantas från brukande. Kunniga personer som ifrågasätter får
finna sig i att bli kallade mångfaldsförnekare!
LRF har varit framgångsrika i att föra fram att jord- och skogsbruket står för
lösningar i kampen om att begränsa den pågående klimatförändringen. Men det
finns en uppenbar risk att den skogliga debatten tas över av de som högljutt påstår att trakthyggesbruket måste upphöra.
LRF Västra Götaland anser att LRF behöver förbereda sig på en tyngdpunktsförskjutning i den offentliga debatten från argument om skogens klimatfördelar
till att berätta om hur ett aktivt skogsbrukande samtidigt kan uppfylla produktionsmål och miljömål med god biologisk mångfald.
För att komplettera pågående och framgångsrika klimatfokusering i skogsdebatten, behöver LRF börja prioritera debatten om biologisk mångfald i skogsbruket och mer än tidigare lyfta fram att Sveriges skogar har haft en positiv utveckling sedan införandet av 1993 års skogspolitik. 25 år av naturvård och god
skogsskötsel har gett resultat. Vi skogsbrukare kan öka skogsproduktionen och
samtidigt få rikare skogar. Jord- och skogsbrukares iakttagelser av rikare djurliv behöver få utrymme. Kunskapen om skogsbrukets hänsyn behöver spridas.
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Riksskogstaxeringens statistik ger stabil grund för att påvisa att flera indikatorer för biologisk mångfald utvecklats i positiv riktning.
Regionstämman 2020 för LRF Västra Götaland beslutade
att

LRF Västra Götaland skall skicka en skrivelse till LRFs förbundsstyrelse
om att förbereda LRF-organisationen på en tyngdpunktsförskjutning i
den offentliga debatten, från argument om skogens klimatfördelar, till att
berätta om hur ett aktivt skogsbrukande samtidigt kan uppfylla produktionsmål och miljömål med god biologisk mångfald.
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