Trä är fantas skt! Förnyelsebart, energieﬀek vt, återanvändningsbart och en del av lösningen på omställning ll
e mer hållbart samhälle - Låt oss ta vara på det!
Den svenska skogsbruksmodellen som under de senaste 100 åren ökat virkesförrådet, llväxten
och avverkningarna ll nästan det dubbla är en framgångssaga och e lysande exempel på skogsbrukets betydelse för omställningen ll en biobaserad samhällsekonomi. De a har bidragit ll a
produk onen av ny gheter och arbets llfällen med vidhängande export och valutaintäkter från
svensk skogsindustri ökat i samma storleksordning.

Poten alen för fortsa utveckling av
såväl produk onen av vedﬁber som
värdet av naturupplevelser är stora

Ökade restrik oner för brukandet
av skogen är e hot mot mångfalden i skogslandskapet

Vi sköter idag våra skogar så a den biologiska
produk onen skyddas d.v.s. vi ser ll a återbeskogning, röjning, gallring och föryngringsavverkning sker på e sä som förbä rar skogsproduk on både kvalita vt och kvan ta vt per
arealenhet. Vi e ersträvar en jämn åldersfördelning för en fram da jämn leverans ll förädlingsindustrin. En balanserad åldersstruktur innebär också över d en stabil mosaik av biotoper som i sin tur ger förutsä ningar för a den
biologiska mångfalden bevaras. Vid våra avverkningar lämnar vi träd på hyggen, vi spar ridåer
mot va endrag, vi risar utkörningsstråk och
använder va enkartor för a undvika markskador. Vi noterar fornminnen så a skogentreprenörerna kan planera avverkningen så a fornlämningarna värnas.

Våra skogar har varit brukade i ﬂera hundra år
i järnets, stålets, sågverkens och pappersindustrins tjänst. De a har skapat de skogar vi brukar idag. Skall vi bevara mångfalden i dem skall
vi rimligen bevara vårt sä a bruka dem. Nuvarande brukningsmetoder med trakthyggesbruk och adap va skötselmetoder skapar en
mosaik av biotoper där arters numerär på e
naturligt sä varierar i antal. Sveriges 300 000
skogsägare, alla med sina nyanser av brukande, skapar mångfaldens varia on ll gagn
för arternas utveckling.

”Om den fram da råvarubasen
krymper så styrs investeringar
bort från Sverige”

Skogsindustrin tar e stort ansvar för såväl ekonomin som miljön.
Finns samma ansvarskännande hos de organisa oner och myndigheter
som vill begränsa brukandet av skogen? Vi kan inte se det!
Konsekvenserna av a ta produk v skogsmark ur bruk för industriellt användande innebär
stora kostnader som kan räknas i 10 tals Miljarder per år i uteblivna intäkter för na onen
Sverige. Förutsa a äganderä en respekteras llkommer kostnader för staten a köpa in
mark från privata skogsägare som skall skyddas och skötas. Denna utveckling slår mot arbets llfällen i skogsnäringen som blir extra allvarligt e ersom verksamheten i huvudsak bedrivs i glesbygden. Styrelserna i våra sågverksföretag måste ta ansvar för bolagens ekonomi
och styra resurserna och fram dssatsningarna dit de förväntas göra bäst ny a. Om den
fram da råvarubasen krymper så styrs investeringar bort från Sverige.
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