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Svenska miljöorganisationer: Fel med ökade skogsavverkningar, EU

I ett öppet brev uttrycker svenska miljöorganisationer sin oro över den föreslagna
LULUCF-förordningen som de menar kan få skadliga och långsiktiga effekter på både
klimat och biologisk mångfald. Förordningen som gynnar ett aktivt skogsbruk och en
minskad kolsänka i skogen, är starkt influerad av svenska och finska skogsnäringen
och miljöorganisationerna varnar nu EU:s beslutsförfattare för att inte låta sig
vilseledas av dessa produktionsintressen. 

Sverige marknadsför sig som världsledande gällande hållbart skogsbruk och bioekonomi.
Enligt miljöorganisationerna är den svenska och finska skogsnäringen starka lobbyister som
använder klimatet som förevändning för att öka sina skogsavverkningar och därigenom sin
produktion och ekonomi. Genom att främja en så kallad bioekonomi, kalavverkas naturskogar
systematiskt och ersätts av artfattiga trädplantager och skötta skogar, allt för att få fram så
kallat hållbara skogsprodukter och bioenergi.

- Planetens gränsvärden för klimat och biologisk mångfald har redan överskridits och
katastrofala följder väntar om inte strikta klimatåtgärder vidtas. Sverige kan användas
som ett globalt exempel på hur skadliga kalavverkningsmetoder används för att förstöra
naturskogar i hållbarhetens namn. Inte nog med det, dessa avverkningsmetoder ökar
också utsläppen av växthusgaser och minskar kolsänkan, och det är något som
LULUCF-förordningen verkligen inte ska gynna, säger Ahmed Al-Qassam, ordförande
för PUSH Sverige.

Miljöorganisationerna uppmanar EU:s miljöråd att införa tydliga incitament för att stoppa
avskogning och för att tillförsäkra efterlevnad av EU:s fågel- och art och habitatdirektiv, inte
minst när det gäller återbeskogning och restaurering av degraderade skogsmarker. Ökade
avverkningar som leder till en minskad skogskolsänka måste motverkas och en ekonomisk
morot behövs för att ge incitament till klimatvänligare skogsanvändning och stående skogar.

- Vi hoppas att EU:s miljöministrar inte låter sig missledas av skogsindustriernas
produktionsinriktade påståenden. Klimatförändring och förlust av biologiska mångfald är
stora globala utmaningar. Det är väldigt viktigt att EU inte legitimerar ett mer intensivt
skogsbruk. Vi behöver fuktionella ekosystem för att motverka klimatförändringarna,
säger Viktor Säfve, medgrundare till föreningen Skydda Skogen.

Följande miljöorganisationer har skrivit under det öppna brevet till EU:s miljöråd: Skydda
Skogen, Jordens Vänner, Insamlingsstiftelsen Naturarvet, PUSH Sverige och Klimataktion.

Läs det öppna brevet (på engelska) här: 

https://naturarvet.se/wp-content/uploads/2017/09/NGO-open-letter-to-EU.pdf
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