MOTIONER SOM FÖRTS TILL FÖRENINGSSTÄMMAN PÅ MOTIONÄRERNAS BEGÄRAN

O.
Motion till Bohus Dals skogsbruksområde

2022-01-30

från Ragnar Johnsen, leverantørsnummer 109961, Tånga gård i Strömstad
PRISLISTOR SOM GYNNAR KLIMATET
Bakgrund och motivering
Några av Södras prislistor, till exempel på Värögran – ett mycket vanligt sortiment - har ett högsta
pris för virke som mäter 38 cm i diameter med en fallande priskurva för grövre virke. Det är faktiskt
så att dimensionen 38+ endast betalas med 620 kronor medan virke med toppdiameter 18 – 21,9
betalas med 675 kronor och virke från 22 – 37,9 med 760 kronor.
Detta har den effekten att Södras medlemmar lockas till att hugga virke som vanligtvis fortfarande
har god tillväxt och som därför har potential att binda mer kol.
Med tanke på världens aktuella klimatproblem - problem som måste lösas nu och inte om 50 år – är
det ytterst viktigt att ta i bruk åtgärder som har omedelbar effekt. Att hugga träd senare än idag och
att låta träden binda kol över längre tid är en sådan åtgärd. Detta har en klar förankring i både äldre
och nyare forskning.
En annan effekt av att låta skogen bli lite grövre för den huggas, är att en större andel av virket blir
sågbart med ökade möjligheter for att satsa på långlivade produkter som t.ex. konstruktionsvirke
som binder kol i längre tid enn kortlivade produkter som t.ex. pappersmassa.

Förslag till beslut/ yrkande
Slutledningen av ovanstående måste bli att Södra ändrar sina prislistor så att de skogsägare som
önskar att ta de akuta klimatproblemen på allvar inte ”straffas” som idag utan tvärtemot lockas till
att låta skog i god tillväxt stå något längre än det som är vanligt idag.
Rent konkret yrkar jag
-

att Södra ökar priserna på timmer med lite grövre dimensioner än vad som gäller idag.

Behandling av motionen
Jag hoppas att årsmötet i Bohus Dals skogsbruksområde ställer sig bakom motionen och skickar den
vidare till Södras föreningsstämma.

Ragnar Johnsen
Tånge 3
452 93 Strömstad
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O. Styrelsens svar på motion från sbo 9871, Bohus Dal:
Prislistor som gynnar klimatet
Motionär
Ragnar Johnsen
Yrkande
Slutledningen av ovanstående måste bli att Södra ändrar sina prislistor så att de skogsägare
som önskar att ta de akuta klimatproblemen på allvar inte ”straffas” som idag utan
tvärtemot lockas till att låta skog i god tillväxt stå något längre än det som är vanligt idag.
Rent konkret yrkar jag
- att Södra ökar priserna på timmer med lite grövre dimensioner än vad som gäller idag.
Svar
Södra delar oron för klimatförändringen och anser att skogen har en viktig roll som kolsänka.
Vi anser att den mest effektiva kolbindningen gör genom att ha vitala skogar med hög tillväxt
och med en rimligt låg risk för stora skador.
Skogen som kolsänka
Sedan många år tillbaka går vår rådgivning ut på att vara försiktig med långa omloppstiderna
för granskog med tanke på de stora risker som finns för skador, framför allt orsakade av
granbarkborre och stormar. Det finns ett tydligt samband mellan ålder och risken för skador
som blivit tydligt under de stormar vi haft och vid de stora granbarkborreskadorna som vi
ännu inte sett slutet på.
Vi ser dessutom en snabb förändring av klimatet och det gör att riskerna ökar ytterligare.
Klimatförändringen betyder att vi kommer att få varmare somrar, längre vegetationsperiod
och att extremväder blir vanligare. Allt detta talar för att vi inte ska införa incitament för att
förlänga omloppstiden för skog. Södra anser att skogens klimatnytta är störst genom att vi
har vitala skogar med hög tillväxt och att vi avverkar skog när riskerna blir allt för höga för
stora skador och nedsatt tillväxt. Virket används sedan för att ersätta andra material som är
betydligt högre klimatbelastning som till exempel betong. På det sättet bygger vi också in kol
i långlivade produkter som byggnadskonstruktioner.
Prislistornas utformning
Prislistorna är utformade för att tillgodose industrin och dess kunder med efterfrågad råvara.
Södra producerar uteslutande konstruktionsvirke där produkter från 38x41 upp till 45x195
är de mest efterfrågade, medan tjocklekar över 50 mm och bredder över 220 mm har liten
efterfrågan.
Såghastigheten behöver reduceras med stigande stockdiameter och redan vid 30 cm
toppdiameter början volymproduktionen/timma att minska, vilket resulterar i ökad
produktionskostnad som också avspeglar sig i timmerprislistan.
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Såglinjer för normaltimmer är konstruerade för stockar med en toppdiameter mellan 18
– 38 cm och optimerade för toppdiametrar mellan 20 – 28 cm, vilket är där merparten av
stockantalet hamnar på de levererade stockarna.
De aktuella dimensionerna sågar inte Södra idag vid sina egna verk utan säljer dessa externt
varför Södra inte själva helt kan sätta priset utan detta sker vid förhandling med de externa
sågverken.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att
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motionen avslås.
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