Skogsstrategin WS 3 - Lönsamhet genom ökad aktivitet och engagemang
Vilka för och nackdelar finns det med att öka lönsamheten inom:

Produktionsskogsbruket
•
•
•
•
•
•

Högre produktion → högre stamtäthet → mindre undervegetation → mer viltskador
risk att ståndortsanpassning förbises när vinsten ska maximeras.
Lägre biologisk mångfald vid ett intensivare skogsbruk
Lönsamhet (långsiktig) är en förutsättning för att skogen och skogsbrukaren ska leverera de
värden som den kan och som vi förväntar oss.
Vi ser inga nackdelar med ökad lönsamhet (inom något område).
Lönsamhet i en ände → möjligheter till exempelvis natur- och kulturmiljövärden som kostar.

Miljöhänsynen i skogsbruket
•
•
•
•
•
•
•

Större hänsyn ger stabilare ekosystem
Sänka avverkningskostnader genom att lämna svårtillgängliga områden som hänsynsytor.
Högre biologisk mångfald ger fler rovinsekter mot granbarkborrar t.ex.
Större hänsyn och att lyfta fram kulturmiljöer ger ett mervärde till fastigheten som kan ge
intäkter.
Certifiering = högre hänsyn ger mer intäkter.
Ersättning vid skydd av svårtillgänglig eller lågproducerande skog kan bli relativt god.
Genetisk variation ger en reserv om det visas sig gå dåligt.

Den skyddade skogen
•
•
•
•

Naturvärdena ska gå först, men det behöver inte betyda att det inte kan bli några intäkter.
Många skyddade område behöver skötsel.
Ev. intäkter för t.ex. guidningar, men vi är osäkra på om kommersiell verksamhet är OK i
reservat.
Borde vara en resurs för turismen m.m.
Borde skötas mer, kan vara lönsam för både ekonomi och biologisk mångfald.

Mångbruket inom skogen
•
•
•

Beror på vem som ska bedriva mångbruket, kan bli ett för stort slitage eller missbruk av
allemansrätten.
Småsortimentet och varierande inkomster ger en stabilare tryggare inkomst.
Ger en diversifiering av skogen. Skogsvårdslagen ger många möjligheter.

Ståndortsanpassningen
•
•
•
•

Bättre ståndortsanpassning ger en stabilare produktion.
Nya sorter och förädlade plantor som en anpassning till ett varmare klimat innebär risker
med t.ex. invasiva arter och brist på naturliga mykorrhizasvampar.
Vilt är ett problem som kräver samverkan.
Ståndortsanpassning kräver mycket resurser för att få lönsamhet.

Finns det andra delar inom skogsbruket som skulle påverkas (positivt eller negativt)?
•
•

Kan vara mer lockande för nästa generation att ta över.
Önskemål för en långsiktigt ökad lönsamhet på landsbygden:
- För att kunna stå på flera ben vore ett minskat strandskydd en förutsättning. Det bidrar
till turism, sociala upplevelsevärden etc.
- Gårdsförsäljning av alkoholhaltig dryck bidrar till turismen etc.

