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Naturvård
Naturvårdsarbete går i kort ut på att ta hand om skogen, att se till att den mår bra och
frodas. På det sättet skapas äldre och mer artrika skogar, vilket också gynnar andra
näringar och verksamheter, såsom jakt, friluftsliv och utvecklad naturturism.
Naturvården kan rent praktiskt gå till på flera sätt. Till exempel
genom att man är försiktig och tar hänsyn till naturen vid avverkning, eller att man reserverar naturvårdsskogar och stora sammanhängande skogslandskap, också kallade ekoparker. Det här är ett
bra sätt att skydda skogen och låta den växa. Syftet är att få en
livskraftig och välmående skog genom att bevara och återskapa ett
högt naturvärde, alltså en så stor biologisk mångfald som möjligt.
Förutom ekoparker avsätts även naturvårdsskogar, som renodlat
naturvårdsareal. Här prioriteras skogar med höga naturvärden
samt de skogar som har ekologisk potential att utveckla särskilda
eller sällsynta naturvärden. Det kan röra sig om speciella typer av
växtlighet med mera.
Naturvård kan också innebära att man tar särskild naturhänsyn i arbetet med produktionsskogar, skogar där det som namnet antyder
bedrivs skogsbruk. Här kan naturvården fungera på så sätt att man
prioriterar rätt naturhänsyn och är varsam vid gallring, avverkning
och olika skötselåtgärder.
Ytterligare exempel på hur naturvårdsarbete går till är att man skapar kontrollerade skogsbränder eller översvämningar. Anledningen
till att man gör det är för att bevara den mångfald som är knuten till
dessa naturtyper.
För att se till att man har en ansvarsfull verksamhet kan man följa
den svenska skogsbruksstandarden FSC®*. Det är ett antal regler
och rekommendationer framtagna av organisationen med samma
namn. FSC® är en internationell och oberoende organisation som
uppmuntrar och belönar ansvarsfullt skogsbruk med ett certifikat
som intygar att verksamheten är miljöetisk och hållbar.

FSC®
internationell organisation
för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är
att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl
miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på
produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk
och produkttillverkning enligt FSC:s regler.

FSC ÄR EN OBEROENDE

