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Skogens är stadens tillgång 
  
Sveriges yta är till 70% täckt av skog, vars tillgång inte bara är avgörande för landets välfärd 
utan även för omställningen till miljövänliga och hållbara alternativ. Landets virkesförråd är 
idag dubbelt så stort som för 100 år sedan tack vare det aktiva skogsbruket och dess konstanta 
utveckling. 
 
Den dominerande massaindustrin med dess behov har varit en av orsakerna till att våra skogar 
till stor del består av monokulturer. Det faktum att produktionsskog under lång tid varit 
förknippat med monokultur har skapat behov av naturreservat, för att bevara och gynna 
mångfald men också för att skapa trevligare miljöer för människor att vistas i. Nackdelen med 
naturreservat är att dessa inte bidrar ekonomiskt till samhället, eller resursmässigt utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, på samma sätt som ett aktivt skogsbruk kan gör. 
 
De senaste decenniernas utveckling inom skogsbruket har öppnat upp för helt nya möjligheter 
inom skogsbruket där produktionsskog inte längre står i motsatts till biologisk mångfald. Med 
andra ord så är det idag möjligt att bedriva ett aktivt skogsbruk med ekonomi som ledstjärna 
samtidigt som vi skapar varierade habitat och trevliga friluftsområden. 
 
Nyvunnen kunskap i kombination med förädlade material gör det möjligt att både ha 
exempelvis triviallövträd (så som ekebobjörk nr 5, hybridasp mfl.) och ädellövträd 
(exempelvis ek, lönn, fågelbär) i produktionsskogar med högre ekonomiskt utfall än vad 
exempelvis en produktionsskog av gran ger. 
 
Borås Stad är en stor markägare och genom att ha en god strategi för stadens 
produktionsskogar kan staden öka intäkterna som i sin tur kan användas till vår välfärd. 
Samtidigt kan vi även skapa större diversitet av habitat, naturupplevelser och ökat foderförråd 
för vilt än vad naturreservat kan frambringa. 
 
Genom att bland annat nyttja glesplantering samt blanda olika strategier beträffande röjning 
och gallring kan markägaren öka mångfalden samtidigt som man sprider riskerna. 
Borås Stad kan bli en förebild för de många skogsägare som fortfarande bedriver ett 
skogsbruk enligt gammal hävd där monokultur är dominerande.  
 
Fura, eller i vardagsspråk tallen, blir mer värdefull vid så kallad kvistning. Detta innebär att 
man med jämna intervaller sågar bort de lägre växande grenarna och på så sätt får ”knivfura”.  
Detta är exempel på bra betald tall vid avverkning. 
 
Vid många utav stadens vägar och gator så växer sly och mindre träd. 
Detta är ej optimalt av flera skäl: 
 

- Sikten skyms och det blir svårare att se utspringande djur. 
- Det upplevs som otryggt av kommuninvånarna. 
- Övriga skogen växer sämre än om slyn och mindre träd skulle gallrats bort. 

 
Skogen är stadens tillgång på fler sätt än endast värdet vid avverkning. Det finns idag ett stort 
samhälleligt behov av att skapa fler så kallade enkla jobb. I en ekonomi som präglas av 
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kunskaps- teknikintensiva företag så är enkla jobb är en bristvara, men med en relativt enkel 
handledning/kurs så skulle skogen kunna ge en möjlighet till fler enkla jobb. Sly och mindre 
vegetation ger dessutom en intäkt i form av bioflis. 
 
Sverigedemokraterna anser att det finns synergieffekter mellan att vårda skog och att skapa 
fler enkla jobb för våra invånare. 
  
 
Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att Uppdra tekniska nämnden att utreda och presentera förslag på ”Ansvarsfullt 

skogsförvaltningsprogram för produktiv skogsmark” där mångfald premieras med 
ekonomi som ledstjärna. 

 
Att Uppdra berörda nämnder att utreda i vilken utsträckning enkla arbeten kan tillgodoses 

och förverkligas med föreslagna åtgärd. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
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