H.

Motion till 9831 skogsbruksområde

Virkeskvalitet genom blädning
Bakgrund
Vi har inte förut fått bläda men nu vill EU att blädning ska blir standard.
Jag har inte hört talas om någon som bryr sig om detta och därför anser jag att det är klokt att
skriva en motion i ärendet.
Motivering
Blädning är enligt min erfarenhet ett sämre alternativ som ger lägre kvalitet på vår sågade
trävara.
Bedömning
Bedömning
När det blädas börjar undertryckta granar förhoppningsvis växa och får större grönmassa.
Då bildar auksinerna i juvenilveden, vilket gör att fibrerna blir sneda, sågat torkat virke vrider sig
och hållfastheten sjunker.
När enbart vissa träd avverkas får kvarvarande träd nya förutsättningar och kan få ny tjurved
som krymper mer och gör virket krokigt. Om detta sker i stor skara kommer VRAK-andelen
troligen att höjas katastrofalt. Många tror att virke från blädningsskog är bättre än annat virke,
detta är inte min erfarenhet
Lösning
För att inte bli överraskade om tio till tjugo år vore det lämpligt att Södra studerar hur virket blir
där det blivit blädat, alternativt där det blivit små stormluckor eller liknande. Det snabbaste sättet
är att se om torkat VRAK med olikstora årsringar är överrepresenterade i VRAKET.
Om mina farhågor besannas måste Södra berätta om detta så att beslutsfattarna inser riskerna.
Yrkande
Jag yrkar att Södra undersöker de långsiktiga effekterna av blädning för att kunna påverka
beslutsfattarna och skogsägarna innan det är för sent.
Önskemål om behandling
Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman
Namn: Leif Olausson
Datum: 2022-01-03
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H. Styrelsens svar på motion från sbo 9831, Västkusten:
Virkeskvalitet genom blädning
Motionär
Leif Olausson
Yrkande
Jag yrkar att Södra undersöker de långsiktiga effekterna av blädning för att kunna påverka
beslutsfattarna och skogsägarna innan det är för sent.
Svar
Motionen beskriver en farhåga som skulle kunna bli allvarlig på längre sikt. Nuvarande
omfattning av hyggesfria metoder i produktionsskogen är obetydlig, enligt Riksskogstaxeringen
finns det endast några få procent av gallrings- och slutavverkningsskogar som är skiktade och
därmed har rimliga förutsättningar att kunna skötas med metoden blädning. Därmed är det inte
sannolikt att omfattningen blir stor för metoden de närmsta åren.
Vi har sedan flera år arbetat med att bygga upp kunskap om hyggesfria metoder som till exempel
blädning. Vi har däremot inte fokuserat på frågan om virkeskvalitet vilket är en viktig aspekt. I
Centraleuropa har blädningsskogsbruk bedrivits i olika former under lång tid och kunskapen om
påverkan på virkeskvalitet är större jämfört med Skandinavien. Södra bör undersöka nuvarande
kunskapsläge i den aktuella frågan för att väga in den aspekten när det gäller utbildning
och rådgivning om blädningsskogsbruk. Södra avser också tillgängliggöra känd kunskap för
medlemmarna.
Beroende på vad utredningen om befintligt kunskapsläge resulterar i kommer Södra att
antingen nöja sig med den kunskap som redan finns i ämnet eller undersöka möjligheten
att initiera ny forskning i ämnet. Med nuvarande omfattning på blädning kan det finnas
svårigheter att genomföra en studie och samverkan med en forskningsorganisation behövs för
genomförandet.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att
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motionen är besvarad.
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