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Regionen bör bruka eget skogsinnehav kalhyggesfritt

Skogen har en avgörande roll i omställning till ett mer klimatvänligt samhälle. Den utgör

många gånger ett tydligt alternativ och ersättning till de produkter som baseras på olja. I

stort sätt allt som olja kan förse oss med kan ersättas med produkter från skogen. Men

skogen är också en viktig del i att få ner koldioxidhalten i atmosfären, genom den så kallade

fotosyntesen, där träden fångar co2 från luften till sina barr eller löv. Den kunskapen har

aktualiserats för oss alla nu under sommaren när regnskogen i Amazonas brunnit på många

platser. Slutsatsen är alltså att ju mer skog som finns både i Sverige och i världen så bidrar

den högst väsentligt till att lösa klimatkrisen.

Men som skogen brukas idag -inte minst i Sverige – så gör vi inte klimatet en tjänst genom att

kalhugga stora ytor och kanske framförallt markbereda dessa ytor innan nyplantering.

Forskningen är överens om att kala ytor avger koldioxid till atmosfären under den tid den

ligger i hyggesfasen. Det forskningen är oense om är hur lång denna fas är. En del hävdar att

det tar endast något år innan marken återigen fångar co2 och blir en så kallad kolsänka.

Medan andra är överens om att det tar betydligt längre tid, upp till 30- 40 år.

Vi som förespråkar kalhyggesfritt skogsbruk, anser att genom att aldrig ta bort all skog på en

yta, så kan man parera koldioxidutsläppen och skogen blir därmed en kolsänka jämt över tid.

Här finns stöd av en stor forskarkår på området. Det är också belagt att den biologiska

mångfalden stärks av ett skogsbruk där marken inte avskogas var åttionde år, eller kanske

oftare. De flesta arter som har minskat eller helt försvunnit tillhör skogen som naturtyp.

Regionen äger över 400 hektar produktionsskog. Miljöpartiet förespråkar inte att skogen ska

stå outnyttjad utan att regionen som ägare också tar vara på den resurs som skogen utgör

dock bör den brukas kalhyggesfritt. Det finns ett stort ekonomiskt värde i skogen,

tillsammans med de ekosystemtjänster som då bättre skulle kunna utvecklas.

Miljöpartiet de gröna i Region Örebro län föreslår därför Regionfullmäktige



-att Regionfullmäktige fastslår att Region Örebro län ska bruka sin egen ägda

produktionsskog kalhyggesfritt

- att upprätta en skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syftar till kalhyggesfritt

skogsbruk.
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