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Bifogad beskrivning av ett 22-årigt försök med plockhuggning nära polcirkeln (Rapp-03-2015)
bevisar att kalhyggesbruket bör bytas mot ett miljövänligare och mycket mer lönsamt
alternativ, kallat Naturkultur. Alternativet går att tillämpa omedelbart i all typ av skog.
I en annan rapport (Rapp-01-2015) skissar jag en framtida variant av skogsbruk som tar bort
alla skador på mark, vatten och återväxt, samtidigt som klimatet räddas från emission av
koldioxid från avverkning, skogsbilvägbyggnad, landsvägstransporter, markberedning,
förmultning av humustäcke. Enligt professor Anders Lindroth vid Lunds universitet motsvarar
en övergång till Naturkultur, att skogarnas upptag av kol från atmosfären ökar med samma
mängd CO2 som hela landet för närvarande emitterar (Lindroth A. 2007. Låt skogen göra
jobbet. Sydsvenskan se Nov. 26).
Jag önskar att personligen, genom ett föredrag på en timme hos Er, informera ledarna för
Norra skogsägarna om de möjligheter som nu finns. Skogsstyrelsen har tvingats att ta bort
de lagliga hindren för denna typ av skogsskötsel, varför dörren står öppen.
Era medlemmar kommer snabbt att inse möjligheten att fördubbla sitt ekonomiska netto av
virkesodling eftersom detta sker omedelbart vid nästa avverkning. Inte genom ökade
inkomster, utan genom minskade kostnader. På sikt ökar inkomsterna för skogsägarna ännu
mer, tack vare leverans av timmer och massaved med högre kvalitet.
Norra Skogsägarna bör, enligt min mening, snarast möjligt fortbilda sin personal, så att den
kan svara upp mot medlemmarnas efterfrågan på Naturkultur. Jag har redan skapat en
organisation med Certifierad personal (http://www.hyggesfritt.se/) som ögonblickligen kan
medverka i kurser, både för personal och för skogsägare. En lärobok finns tillgänglig såväl
som material till kurser (http://www.fsy.se/naturbruk/blanketter.asp )
I mitt föredrag kommer jag att varna starkt för konsekvenserna av att tillämpa den typ av
hyggesfritt skogsbruk, ”Volymblädning”, som skogsstyrelsen förordar.
Med stort intresse ser jag fram emot en träff på Ert kontor i Umeå
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