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Naturskyddsföreningen i Örebro län ger härmed sitt stöd till
initiativet från Ekoturismföreningen, lokala turismföretagare och
Laxå kommun - att genomföra hyggesfritt skogsbruk runt Tivedens
Nationalpark.
Idag har endast lite, ca 2,5%, av den produktiva skogsmarken i Örebro län ett långsiktigt
skydd som nationalparker och naturreservat genom Länsstyrelsens försorg.
Uppföljningen av miljömålen för 2015 visar att Örebro län misslyckas att uppfylla målet
om Levande skogar. Denna areal, dryga 2,5%, behöver ökas mot de 17% Sverige har
skrivit under och lovat att skydda i och med Nagoyaavtalet. (17% är det tröskelvärde
forskare kommit fram till är den lägsta arealen som behöver skyddas för att den
biologiska mångfalden ska överleva långsiktigt). Den mesta skog som skyddats hittills
ligger i fjällen, medan skyddet av skog i södra Sverige fortsatt har mycket mer att önska.
Hyggesfritt skogsbruk skyddar inte alla hotade arter men; att sluta kalavverka, i ett
område i Örebro län, är ett steg i rätt riktning – för att värna både den biologiska
mångfalden och de goda effekter det medför i form av arbetstillfällen inom turism och för
den lokala handeln.
Vi i Naturskyddsföreningen Örebro län (härefter Naturskyddsföreningen) vill därför stödja
detta projekt, vilket förutom de ekonomiska vinsterna Ekoturismföreningens kalkyler
visar, också skulle betyda mycket för naturskyddet och upplevelsevärdena utanför
Tivedens Nationalpark. Här finns möjligheten att skapa gröna korridorer till befintlig
skyddad natur utanför nationalparken, som t ex Tutterskulle, och även skapa livsmiljöer
på landskapsnivå för hotade arter. Vi i Naturskyddsföreningen har under 2014 genomfört
just ett projekt gällande hållbart skogsbruk i Örebro län med fokus på hyggesfritt
skogsbruk, vi ser att behovet för denna typ av brukande och förvaltande av skogen
fortsatt är nödvändigt och akut.
Vi anser också att upplevelsevärden, turism och friluftsliv är mycket goda skäl för att
både skydda skog samt bruka skog på annat sätt än att kalhugga den. Det behövs en
demokratisering kring hur vi kan ha ett mångbruk i ”vår skog”, för Sveaskogs skog, det är
just vår allas skog.
Naturskyddsföreningen är för ett hållbart skogsbruk och arbetstillfällen inom
skogsindustrin, ett projekt som detta i Tiveden stänger inga bruk eller sågar i trakten.
Skogsindustrin hävdar ju alltid också - att det aldrig genom historien har funnits så
många träd i den svenska skogen som nu.
Det svenska skogsbruket har mycket att förändra efter de senaste 60 åren av
kalavverkningar, med mycket negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.
Låt detta pilotprojekt bli ett stolt flaggskepp för Sveaskog, vårt allas statliga skogsbolag,
som många gånger har en högre ambitionsnivå gällande dialog och naturskydd än övriga
skogsbolag. Nu har ni chansen att visa detta i praktiken genom att göra detta projekt. För
er, oss alla lokalt, och för nationalparkens 100 000 till
150 000 årliga besökare. Vilken PR.
Vi önskar att detta fortsättningsvis permanenteras i Tiveden och även genomförs vid
andra kluster med skyddade natur i Örebro län på Sveaskogs marker; såsom
Fasaskogen, Haddebo Kronopark, Vargavidderna, Kilsbergen och Malingsbo-Kloten.
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Vi önskar därför ha svar på följande frågor från Sveaskog i gällande fall:
-

När kommer ni ta fram en landskapsplan tillsammans med lokala aktörer,
kommuner och föreningar, för att permanent bedriva kalhyggesfritt skogsbruk i
Tiveden?

-

När kommer ni införa en ny samrådsmodell med lokala aktörer inriktad på
demokratisering - där värden som friluftsintressen, turism och upplevelser är
faktiska skäl för alternativa skogsbruksmodeller och områdesskydd?

-

När kommer ni att skydda 20% av skogsinnehavet inom Tiveden, alltså utanför
nationalparken och naturreservaten, långsiktigt? Vi önskar se en karta och en
plan även för detta. (Vi vill också tillägga att inga andra områden på Sveaskogs
markinnehav ska få minskad skyddad areal skyddad skog då projektet
genomförs.)

Vi i Naturskyddsföreningen i Örebro län uppmanar den socialdemokratiskamiljöpartistiska regeringen att ge Sveaskogs styrelse i uppdrag att genomföra ett
pilotprojekt med hyggesfritt skogsbruk/kontinuitetsskogsbruk runt Tivedens nationalpark.
Det är ni i regering och på näringsdepartementet som beslutar om Sveaskogs uppdrag
och avkastningskrav.
Vi önskar därför ha svar på följande frågor från Stefan Löfven, Åsa Romson och
Mikael Damberg:
-

När och på vilket sätt kommer ni att ge Sveaskogs styrelse i uppdrag att
genomföra ett långsiktigt pilotprojekt med hyggesfritt
skogsbruk/kontinuitetsskogsbruk i Tiveden?

-

När kommer ni att ytterligare förbättra och förtydliga Sveaskogs uppdrag så att ett
riktigt hållbart skogsbruk, där ett mycket större fokus ligger även på mångbruk
som turism, friluftsliv och upplevelsevärden, kan ske i praktiken?
(Denna konflikt visar så tydligt att dagens uppdrag samt modell inte är hållbar
vare sig för lokalbefolkning eller den biologiska mångfald långsiktigt)

-

På vilket sätt ska lokalbefolkning, lokala aktörer, kommuner och föreningar samt
organisationer demokratiskt få medbestämmanderätt och inflytande över
Sveaskogs skogsbruk och naturvårdsmetoder?

Hälsningar Styrelsen för Naturskyddsföreningen Örebro län
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