Skogen är räddningen för både klimatet och den biologiska mångfalden
Det gäller även i Helsingborg
Det finns två stora, allvarliga och akuta hot mot jordens framtid: förlusten av biologisk mångfald
och klimatförändringarna.
Det krävs förändringar av vårt exploaterande sätt att leva på alla plan: Vi måste förbruka mindre
energi, ställa om till fossilfritt, effektivisera och minska trafikarbetet, hushålla med jordens
resurser, satsa mera på närodlat och så vidare i en uppräkning som blir mycket lång.
Men vad som erbjuder hjälp och hopp för både den biologiska mångfalden och för klimatet, och
som bara ställer positiva krav på oss är detta: Skogarna.
Skogarna är habitat för däggdjur, fåglar, groddjur, insekter, träd, buskar, blommor, lavar,
svampar… I ädellövskogen, vilken är den förhärskande skogliga biotopen i Helsingborg, finns
mer än hälften av Sveriges rödlistade skogsarter, trots att de bara utgör två procent av
skogsarealen. Är vi rädda om skogarna, så främjar vi den biologiska mångfalden.
Även för människans välbefinnande har skogen betydande värde – det borde vara varje barns
rättighet att växa upp med tillgång till skog, grönområde och solitära träd.
Därtill tar skogarna och de enskilda träden hand om koldioxidutsläppen på ett sätt som inte
överträffas av någon teknik som människan uppfunnit, genom att binda kol. Kolförråden i träd
och skogsmark överstiger vida kolförrådet i atmosfären ovanför Sverige. Ju mer kol som lagras i
skogen, desto mindre koldioxid i atmosfären. Medan utsläppen av växthusgaser hela tiden
adderar till atmosfärens koldioxidinnehåll, kontrar skogarna med ett minus.
Det finns en stor outnyttjad potential att öka dessa kolförråd, genom att låta skog stå och
fortsätta växa och genom att utöka skogsarealerna. Skogarna är i själva verket vårt främsta
verktyg för att i tid kunna hejda en livsfarlig klimatföränding. Inget ger större framtidshopp än
detta, i synnerhet eftersom det dessutom samtidigt främjar den biologiska mångfalden.
Helsingborg är ingen skogrik kommun. Vi har över huvud taget en låg andel grönområden inom
och intill tätorten – blott 20 procent av landarealen. Bara 6 – 7 procent av kommunens areal är
trädbevuxen mark. Antalet naturreservat har på senare år ökat till 20 och omfattar nu cirka 750
ha, vilket Naturskyddsföreningen anser hedrar Helsingborgs kommun. Men ca 550 ha har inte
det skyddet.
Ge resterande skogar ett skydd.
På senare tid har allt flera avverkningsanmälningar gjorts för skogsmark i kommunen. I ett fall –
Tursköpsskogen – blev det en lycklig utgång, och den starka lokala opinionen bidrog till att
avverkningen stoppades och skogen räddades till att bli naturreservat. Det var med stor lättnad
Naturskyddsföreningen i Helsingborg mottog beskedet från länsstyrelsen om att Tursköpsskogen
räddas. Men nu vill vi gå längre:
Naturskyddsföreningen i Helsingborg anser att alla befintliga skogar, skogsdungar och träd i
Helsingborgs kommun måste omfattas av ett skydd. Principen måste vara att kvarvarande
skog, även skogsdungar, i kommunen måste bevaras. Kommunen måste aktivt verka för att
skydda skog på de sätt som är möjliga – genom avtal med markägarna, genom utökad
reservatsbildning och genom att skogar och dungar på kommunal mark inte offras för andra
ändamål. Skogen är det värdefullaste redskap vi har för att minska klimatutsläppen och rädda
den biologiska mångfalden. Det måste skyddas.
Ju äldre skog – desto effektivare kolsänka. Det går således inte att godta avverkning genom att
kompensera med nyplantering. Förutom att uppvuxen, äldre skog är värdefull som kolsänka, har
den högst biologisk mångfald. Nyplanterad skog ska ses som ett tillskott – inte som

kompensation. Den bör i största möjliga mån planteras i anslutning till äldre skog, för att
tillgodogöra sig dess spridningseffekter.
Naturskyddsföreningen hänvisar till IPCC som understryker att betydande negativa utsläpp av
koldioxid – minuseffekt – inom de närmaste 10 – 15 åren endast kan uppstå genom
naturbaserade klimatlösningar inom markanvändning. Skogarna får där – har redan - en
huvudroll. I Helsingborgs kommun finns inget skogsbruk av betydelse, däremot små, gamla
skogar med höga naturvärden. Vad vi kan göra här är att skydda befintlig skog och utöka den.
Helsingborg profilerar sig som den smarta och innovativa staden. Detta har kommit att uppfattas
som synonymt med en allt längre driven digitalisering, och mycket stora ekonomiska resurser
satsas på den typen av innovationer. Men faktum är att det smartaste redskap vi har för de
allvarligaste problem vi har – det är skogen och träden. Vi önskar att den insikten kunde slå rot i
kommunledningen och leda till kraftfulla satsningar på att öka skogarnas och trädens roll i
arbetet för en hållbar framtid. Helsingborg utgör en liten del av världen, men den är vår del av
världen, och det är vi som bor och lever här som måste ta ansvar för den. Vi tror också på det
goda exemplets makt – Helsingborg har tidigare visat att man gärna inspirerar andra städer och
kommuner med att gå före med smarta lösningar. Här har man chansen att göra det på ett sätt
som kan väcka respekt både nationellt och internationellt.
Mot bakgrund av skogarnas avgörande betydelse för klimat och biologisk mångfald vill vi ställa
följande frågor till kommunstyrelsen.
¤ Vilka planer har kommunen för att skydda skogar, dungar och träd i Helsingborgs kommun?
¤ Har kommunen gjort en beräkning av vilka ekotjänster och därmed samhällsvärden som
skogar, dungar och träd står för i Helsingborg?
¤ Har kommunen avsatt ekonomiska medel för att köpa privatägd skog i kommunen i avsikt att
göra dem till naturreservat? I så fall hur mycket?
¤ Har kommunen planer på att förse verksamma politiker med information vad gäller skogars
och träds viktiga roll för biologisk mångfald och klimat?
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