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Åtalet mot Harald Holmberg, rörande brott mot skogsvårdslagen, lades ned en månad före
rättegången. Skogsnäringen ville troligen undgå prestigeförlust.
Harald äger 800 hektar skog i en karg del av Lycksele. Under 20 år har han skött sin skog på
ett helt annat sätt än andra. I stället för att odla en trädgeneration i taget, inom områden som
kallas ”bestånd”, så rensar han bort dåliga träd och skördar grövre mogna träd. Där det
uppstått luckor sätter han plantor i mossan, så ytligt som naturliga plantor växer. Hans
nettoinkomst blir bra genom att utgifter för plantering på stora öppna hyggen bortfaller och
för att hans omogna träd ger grovt timmer på kort tid. Det timmer som skördas har bra kvalitet
därför att unga träd får få och klena kvistar när de hämmas i sin tillväxt genom konkurrens
från stora träd. Skogsindustrin får glädje av bästa möjliga råvara.
Harald skapar på detta sätt en skog där alla trädåldrar blandas, som i en naturlig skog. Han
skadar inte marken med någon maskinell markberedning och skador av storm och insekter
minimeras eftersom inga hyggeskanter uppstår. Fornlämningarna i markens ytskikt blir
ostörda av maskinell markberedning och utsläppen av växthusgaser minimeras då träd
ständigt täcker marken. Eftersom det naturlika ekosystemet blir kvar, gagnas biodiversiteten
och rennäringen. Det blir en skog för alla.
Både jag och Harald tog skogsstyrelsens åtal med tillförsikt. Skogsvårdslagen har sedan 1950
förbjudit denna typ av naturnära skogsbruk. Rättegången skulle ge oss möjlighet att inför
allmänheten bevisa, att lagens följdparagrafer strider mot den första paragrafen, som säger att
skog skall skötas så att den långsiktigt ger hög avkastning.
Givetvis innebär ett sådant bevis stor prestigeförlust för oss forskare som misslett
skogsnäringen i Sverige under ett halvt sekel. Det plantageskogsbruk som tillämpats har
försämrat jordens klimat, förstört vår vardagsmiljö och utarmat biodiversiteten. Själv har jag
varit förespråkare för kalhyggesbruket, eftersom jag skolats till jägmästare på
skogshögskolan. Det var mina studenter som på 1970-talet fick mig att tvivla. De krävde att
jag skulle presentera de vetenskapliga arbeten, som bevisade att man borde avverka
halvvuxna träd, som inte gav något drivningsnetto, och ersätta dem med nyplanterade plantor
på ett kalt hygge.
Sedan dess har jag genom egen forskning i skogar runt jorden, genom internationellt
samarbete och genom studier av andras arbeten, samlat bevis för att ett naturnära skogsbruk
ger mest virke, bäst virke och största inkomster för både skogsägare och industri. Bevisen
finns på länkarna http://libris.kb.se/bib/12234998 , http://libris.kb.se/bib/12239907 , som
utgör ”Försvarets inlagor i mål B 483-10, Tingsrätten Lycksele”.
Skogsnäringen vill inte kännas vid den prestigeförlust det innebär, att inom ett halvsekel ha
minskat skogsägarnas vinst med 300 miljarder kronor, samtidigt som man förstört sågtimret,
friluftskogen, renbetet, fornlämningarna och klimatet. Därför har man fått åklagaren att lägga
ned målet mot Harald Holmberg.
Ett resolut ingripande av Dig kan tvinga alla berörda att besinna sig och analysera materialet
som jag och andra professorer enat oss om i försvaret av Holmberg. Tillsätt en utredning styrd
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av politiker utan bindning till det konventionella skogsbruket. Då kommer vi snart, liksom
man redan gjort i Tyskland och Danmark, att öppna för alternativa former av virkesodling
Vänligen, hjälp oss med detta?
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