Till regeringen om energin och skogen
I DD den 31/10 kunde vi läsa en debattartikel där landsbygds-/skogsminister Sven-Erik Bucht
och bostads-/digitaliseringsminister Peter Eriksson argumenterade för ökat byggande i trä och
för ökat utnyttjande av biomassa från skogen. De motiverade detta med behovet av att fasa ut
petroleumråvarorna. Och det är i viktiga avseenden förnuftigt, liksom ambitionen om 100%
förnybar energi och mera cirkulär ekonomi.
Svår målkonflikt
Men – i den information som regeringen och skogsnäringen upprepat ger på framträdande
plats i medierna nämns aldrig att här finns en svår målkonflikt inom miljöområdet.
”Begränsad klimatpåverkan” heter ett av våra viktigaste demokratiskt beslutade miljömål.
”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Levande skogar” är två andra lika viktiga miljömål. Den
internationella forskarvärlden har övertygande visat att våra miljömålsområden hänger intimt
samman och måste hanteras samordnat.
Illavarslande utveckling
Inom särskilt två viktiga områden av energiproduktionen ser vi som bor i skogslandet hur
bristfällig hantering av denna målkonflikt inom miljöpolitiken är på väg att åstadkomma stora
skador. Det gäller produktionen av bränsleflis från skogsråvara och byggandet av
vindkraftparker i biologiskt rika gammelskogar på bergsryggar som tidigare påverkats
obetydligt av skogsbruk.
På skogsföretagens flisdepåer ligger ansenliga mängder av ihåliga och rötade stockar som
enligt lag ska sparas vid avverkningar, eftersom de utgör livsviktiga boplatser och näringsbas
för många av skogens organismer. Och på friliggande bergskrön sönderstyckas stora arealer
gammelskog som orörda skulle kunna vara ett nödvändigt underlag för att om möjligt uppnå
miljömålet ”Levande skogar”. Vi upplever dagligen att våra ledande politiker i miljöns namn
har riggat regelverket så att konsekvensen blir söndermangling av miljömålen som direkt
handlar om den biologiska mångfalden. Man uppmuntrar inom de här områdena affärsdriven
verksamhet utan rimlig reglering. Det försvårar den här målkonflikten inom miljöpolitiken.
Det handlar också om framtida näringar
Turismbranschen är under stark utveckling och den är till viktiga delar beroende av att vi
behåller de levande skogar som fortfarande finns kvar och ett rikt växt och djurliv. För många
utländska turister är svensk natur en stor attraktion.
I Tillväxtverkets rapport ”Fakta om svensk turism 2015” redovisas att turismens andel av
Sveriges totala BNP är högre än för skogsbruk, jordbruk, yrkesfiske och livsmedelsindustrin
tillsammans! Turismens exportvärde (utländska turister i Sverige) ökar sedan lång tid starkare
än exportvärdet av skogsvaror, och hade 2015 nästan nått upp till samma nivå (112 miljarder
Skr resp. 125 miljarder Skr.
Uppmaning till miljöministern och näringsministern
Berätta hur regeringen avser att hantera miljökonflikten mellan klimatmålet och de miljömål
som berör skogen! Det räcker inte med att låta den här utvecklingen fortgå med en
skogsvårdslag som är helt tandlös och en artskyddslagstiftning som inte fullt ut tillämpas! Ni
måste agera snabbt och kraftfullt!

