Motion till 9821 skogsbruksområde

G.

Bättre medlemsnytta för kontinutitetsskogsbrukare
Bakgrund
Vi blir alltfler skogsägare som vill finna vägar till ett hållbart skogsbruk. Det finns många
uppfattningar om vad som är hållbart och hur ett sådant skogsbruk skall ske. För egen del är
slutsatsen att ett kontinuitetsskogsbruk är vägen för att uppnå, en för mig, tillfredställande
biologisk mångfald, bidra positivt till våra klimatåtagande, känna glädje i min skog och få en bra
avkastning.
Jag har med Södras hjälp försökt ställa om mitt skogsbruk till ett hållbart sådant. Det har givet
mig insikten att det inte är en fråga för mig som enskild skogsägare och medlem bara. Det krävs
även utveckling av Södra, så att medlemmar som jag får en fullgod medlemsnytta. Flera
medlemmar som jag haft kontakt med, och liksom jag försöker bedriva ett kontinuitetsskogsbruk,
vittnar om ett behov som idag inte tillgodoses genom medlemskapet.
Motivering
Som medlem i Södra förväntar jag mig kunna erbjudas skogliga tjänster som tillgodoser de
värden jag vill åstadkomma. Jag vill naturligtvis få så bra betalt som möjligt för mina leveranser,
rätt betalning för den kvalitet jag levererar. Vidare vill jag att Södra verkar för att mina långsiktiga
intressen.
Skogliga tjänster:
Jag har mötts professionellt, väldigt engagerat och positivt av Södras personal i Gislaveds
verksamhetsområde och deras entreprenörer, när de försökt möta mina mål. Problemet är att
kompetensen för kontinutetsskogsbruk ännu inte finns i organisationen. Stödsystem har inte
utvecklats för mina frågor. Maskiner och teknik inte anpassats för kontinuitetsskogsbruk. Att allt
inte är på plats är inte konstigt, eftersom vi i stort tillämpat en enklare modell fram tills nu. Dock
har jag noterat att utanför organisationen finns en hel del kompetens.
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Snart är det dags för mig att göra en ny skogsbruksplan. Mitt mål är 5000 arter, inte
produktionsskogens 2000 arter. Min bedömning är att det är en stor utmaning för Södra att möta
det ökade intresset för kontinuitetsskogsbruk, och att kunna föreslå skötselåtgärder och
genomföra röjning, gallring och avverkning med ett gott ekonomiskt utfall. Jag vill att Södra har
förmåga att upprätta en plan som möter mina mål.
Rätt betalt:
Vi ser idag hur företagsledningar i hela världen tävlar om att ställa om. De hot mot natur och
klimat som vi all upplever, bedömer de leder till fortsatta globala värderingsförändringar. Delvis
har dessa föändringar redan slagit genom. De av oss som tar hänsyn i enlighet med dagens
certifieringsstandarder får redan idag bättre betalt. Det är framdrivet av konsumenter på
marknaden. Det finns klara indicier (se bland annat artiklar i ATL under 2021) på att det finns en
marknad för produkter från en mångfaldsskog. Jag har själv haft dialog med flera större företag
som säger sig vara intresserade. Men en sådan marknad fungerar inte idag. Den behöver
skapas.
Lönsamheten i ett kontinuitetsskogsbruk, jämfört med trakthyggesbruket, finns det väldigt många
bud om. Det är oerhört svårt att bedöma det långsiktiga utfallet pga mängden osäkra faktorer.
Men det finns all anledning, att göra allt för att vi skall kunna tillgodogöra oss det ökade
ekonomiska värdet som produkter från ett hållbarare skogsbruk kommer att ge. Men det
förutsätter insatser för att utveckla en marknad för sådan kvalitet. Gör gärna en jämförelse med
KRAV-produkter. Svårigheterna vid introduceringen av KRAV-morötterna var måttliga, medan
introduktion av ekologisk mjölk ställde lantbrukskooperationen inför större utmaningar. De
utmaningarna var dock små jämfört med utmaningarna som vi nu står inför för att få råvara från
mångfaldsskog in i sortiment till konsument. På sikt vill jag att Södra hjälper mig att få ut det
ökade värdet som finns i min produktion.

SÖDRA FÖRENINGSSTÄMMA 2022

85

Långsiktiga intresset:
Förutom att vara skogsägare är jag medborgare och morfar. Jag vill att den organisation jag är
medlem i verkar i enlighet med mina värderingar. Jag vill fortsätta känna stolthet för att vara
Södra medlem. Jag vill även att mina barnbarn ska känna stolthet för fastigheten och inte skam
när den går vidare till dem. Och att de känner en stolthet för att vara delägare och ha kapital
placerat i Södra. För mig är det ett medlemsvärde att Södra inte bara tar hänsyn, utan aktivt
stärker den biologiska mångfalden och otvetydigt bidrar till att vi når klimatmålen. (Det är säkert
dessutom långsiktigast en bra strategi för att skydda äganderätt och minska regleringar.)
På sikt kommer även ett ökat kontinuitetsskogsbruk leda till en annan sammansättning av
levererad råvara. Det kommer bli mer timmer på bekostnad av det som är idag ger massaved.
Sannolikt mer löv. Överlag högre torrsubstans på det levererade, men kanske lägre volymer. Här
krävs ju att Södra utvecklas för att värdet av mitt medlemskapital skall bestå.
Det är bråttom.
Södra har påbörjat ett arbete genom att satsa på att höja kunskapen i verksamhetsområdena om
skötsel av kontinuitetsskogsbruk, och startat viss försöksverksamhet för att utveckla kunskapen.
Det är bra. Men än är det bara insatser i marginalen i den totala utvecklingen av koncernen.
Det är numera ganska oomstritt att kalhuggning innebär, i det kortare perspektivet, ökade
koldioxid utsläpp. Det antal år som vi har på oss att minska det totala utsläppet av koldioxid för
att klara det globalt antagna målet att inte höja medeltemperaturen mer än två grader är
skrämmande få.
Vi medlemmar som vill lämna ett aktivt bidrag till att vi når klimatmålet kommer därför behöva
agera nu. Genom att ersätta så stor andel som möjligt av kalhyggena med avverkningar av
kontinuitetsskog på våra fastigheter tar vi vårt ansvar för de gemensamma klimatmålen.
Här behöver vi Södras stöd.
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Bedömning
Södra behöver utgå från att allt fler medlemmar kommer införa skötselmetoder där den
nuvarande kompetensen, tjänsterna och sortimentet inte ger dem tillräckligt medlemsvärde.
Södra har också ett ansvar för att synliggöra möjligheten och vägen för skogsägaren att nå högre
mål vad det gäller mångfald och klimat än vad en traditionell skötsel innebär. Ett sådant
synliggörande kräver tydligt paketerade erbjudande och tjänster för att det skall bli ett reellt
alternativ. Normalt bör jag som skogsägare få möjligheten t.ex. att göra en skogsbruksplan för ett
ståndortsanpassat kontinuitetsskogsbruk.
Att utveckla marknaden för produkter från kontinuitetsskogsbruket med kan kräva av Södra att
öppna upp strategiska samarbeten med större kunder, konkurrenter, forskning och
miljöorganisationer. Och resurser. Den som agerar nu, kommer få ett försprång att möta de
värderingsförändringar som vi ser. Ett sådant utvecklingsarbete skulle ge värdefull kunskap för
utvecklingen av de skogliga tjänsterna, då vi snabbare skulle förstå vad som vore rimliga
produktionsmål i en kontinuitetsskog.
Yrkande
Jag yrkar
att stämman uppdrar åt styrelsen att skyndsamt ta fram en strategi för hur de medlemmar som
bedriver kontinuitetsskogsbruk skall få en fullgod service och göra denna strategi känd bland alla
medlemmar.
*

att stämman uttalar att en sådan service bör marknadsförs till föreningens medlemmar på samma
och likartat sätt som övriga erbjudanden.

*

att stämman uppmanar styrelsen att ta initiativ till marknadsutveckling, processutveckling och/
eller samarbeten, som leder till en högre ersättning för det mervärde som råvara från skog med
hög biologisk mångfald eller som brukas som kontinuitetsskog har.
Önskemål om behandling
Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman
Namn: Sven Bartilsson
Datum: 2022-01-30

* Yrkanden har förts till föreningsstämman på motionärens begäran.
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G. Styrelsens svar på motion från sbo 9821, Kind:
Bättre medlemsnytta för kontinutitetsskogsbrukare
Motionär
Sven Bartilsson
Yrkande
Jag yrkar
att stämman uppdrar åt styrelsen att skyndsamt ta fram en strategi för hur de medlemmar som
bedriver kontinuitetsskogsbruk skall få en fullgod service och göra denna strategi känd bland
alla medlemmar.
Att stämman uttalar att en sådan service bör marknadsföras till föreningens medlemmar på
samma och likartat sätt som övriga erbjudanden
Att stämman uppmanar styrelsen att ta initiativ till marknadsutveckling, processutveckling och/
eller samarbeten, som leder till en högre ersättning för det mervärde som råvara från skog med
hög biologisk mångfald eller som brukas som kontinuitetsskog har.
Svar
Medlemmarnas intresse för hyggesfria metoder har ökat och önskan att veta mer märks bland
annat genom flera motioner i ämnet de senaste åren. Södra har ett beslut sedan några år tillbaka
att bygga upp kompetens inom området regionalt och centralt. Därför kan vi idag erbjuda
rådgivning från specialister centralt eller regionalt inom Södra. Vi kan också utföra Gröna planer
med inriktning mot hyggesfria metoder om det önskas. Informationsmaterial som kan användas
för medlemmar och personal finns framtaget. Nästa steg kommer att tas under hösten 2022 då
vi kommer att utbilda 1-2 personer på varje verksamhetsområde för att få mer kompetens om
hyggesfria metoder närmare medlemmen.
Tjänsteerbjudandet kommer som nästa steg att utvecklas för att kunna erbjuda planering,
stämpling och avverkning, men formerna för detta måste först utredas. För tjänsterna är
målsättningen att de ska vara utvecklade och kommunicerade under 2023.
Södra för inledande diskussioner med företag i virkesbranschen som säljer till konsumentledet
för att undersöka om det finns en betalningsförmåga hos slutkunden. Vi följer noga frågan vilket
extra värde kunden anser att det finns för att virket kommer från skogar brukade med hyggesfria
metoder och vilka samarbeten som kan vara aktuella för Södra.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att

88

motionen därmed är besvarad.
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