J.

Motion till 9832 skogsbruksområde

Hyggen och ungskog som resurs för den biologiska mångfalden.
Bakgrund
Skogsbruket får ofta kritik för att trakthyggesbruket med sina kalhyggen är till men för miljön, och
då i synnerhet den biologiska mångfalden. Min tro är att hyggen och ungskogar istället skulle
kunna bli en resurs för den biologiska mångfalden.
Motivering
Om man exempelvis i samband med markberedning eller plantering, där så är lämpligt,
samtidigt sådde frön för växter som är begärliga för pollinerande insekter, skulle hyggen kunna
bli ett paradis för humlor, bin och fjärilar under några år tills träden tar över. Förutsättningen är
naturligtvis att det är inhemska växter som inte konkurrerar med de unga träden.
Bedömning
Förutom att det skulle gagna den den biologiska mångfalden, skulle mängder av surrande
insekter på hyggen och i ungskogar kunna bli en tillgång i debatten om hur våra skogar sköts.
Yrkande
Att Södra verkar för att hyggen och ungskogar utnyttjas som en resurs för den biologiska
mångfalden, exempelvis genom sådd av frön för växter som är begärliga för pollinerande
insekter, i samband med markberedning eller plantering.
Önskemål om behandling
Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman
Namn: Torbjörn Rydfalk
Datum: 2022-01-04
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Styrelsens svar på motion från sbo 9832, Mark:
Hyggen och ungskog som resurs för den biologiska 			
mångfalden

Motionär
Torbjörn Rydfalk
Yrkande
Att Södra verkar för att hyggen och ungskogar utnyttjas som en resurs för den biologiska
mångfalden, exempelvis genom sådd av frön för växter som är begärliga för pollinerande
insekter, i samband med markberedning eller plantering.
Svar
Södra arbetar på många sätt för att öka naturvärden i hela skogslandskapet genom att
lämna god generell miljöhänsyn vid alla typer av skogsbruksåtgärder. Södra instämmer
med motionären att träd och växter som är begärliga för pollinerade insekter är viktiga att
bevara och återskapa för att främja den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att lämna
kvar naturvärdesträd, särskilt sälg är viktig att bevara för insekter eftersom den blommar så
tidigt. Södra arbetar även med att bevara och skapa mer variationsrika brynmiljöer genom att
främja buskar och lövträd vid avverkning. Saknas skogsbryn så är våra rekommendationer att
en zon utan markberedning och plantering lämnas så att lövträdsrika zoner nyskapas. Som
enskild skogsägare kan man även främja blommande växter och pollinerade insekter genom
att slå vägkanter efter blomning och lämna mer högstubbar och död ved i skogen då detta är
viktiga boplatser för olika biarter. Det ingår inte i våra skötselrutiner att så frö av växter som
är begärliga för pollinerade insekter då fröna oftast ändå finns i naturen däremot kan vi med
rätt hänsynsåtgärder skapa bra förutsättningar för fröna att gro. Det är även viktigt att bevara
de lövträd och buskar som vi vet är viktiga för insekter samt skapa död ved och arbeta med
brynmiljöer för att öka variationen i skogslandskapet.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att
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motionen är besvarad.
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