
Kyrkopolitiker ställ upp för skogen! 
När nu kyrkovalet är avklarat vill Naturskyddsföreningen i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län 
rikta en uppmaning till de ny- och omvalda ledamöterna i fullmäktige i Växjö stift som kommer att 
utses inom de närmaste veckorna: Ställ upp för att bevara och öka mångfalden i stiftets skogar! 
 
Enligt en studie som Naturskyddsföreningen har gjort så äger Svenska Kyrkans stift närmare 400 000 
hektar skog. Därmed är kyrkan en av Sveriges stora skogsägare. På många håll är skogen grundbulten 
i den kyrkliga ekonomin. Detta gör det desto mer angeläget att inkomsterna från skogen är etiskt 
försvarbara. 
 
I Växjö stift, som förvaltar mer än 10 procent av kyrkans totala skogsinnehav, är bara var tionde träd 
ett lövträd. I södra Sverige återfinns ovanligt mycket gamla ekar och bokar på kyrkans mark, vilket har 
en historisk förklaring. Tidigare statliga förbud att avverka ädla lövträd upphävdes i böndernas skogar, 
från 1700-talets slut för boken och från 1830 för eken. På kyrkans mark var ek och bok fredade ända 
fram till 1935. På stiftets ägor finns som en följd av detta en högre andel biologiskt värdefulla träd än i 
kringliggande bondeskogar. Det gäller både gamla bokdominerade skogar samt hagmarker med gamla 
ädellövträd. Dessa träd hyser ofta hotade arter av lavar och insekter. 

Vi hoppas att den bibliska förvaltarskapstanken kommer i första rummet när det gäller kyrkans mark. 
Utifrån dagens ekologiska kunskap skulle det kunna innebära en rad olika åtaganden, bland annat att 
man aktivt bidrar till att öka den biologiska mångfalden genom naturvårdande skötselåtgärder, att de 
skyddsvärda skogarna görs kända och avsätts 
för naturvård och att kemiska bekämpningsmedel, skogsgödsling, dikning och exotiska trädslag 
utesluts. Även i hagmarkerna med gamla ädellövträd måste man planera så att det framöver kommer 
ersättningsträd av ek, lind etc. Ett sätt vore att utföra trädinventeringar i särskilt skyddsvärda områden 
och inte hugga ned ersättningsträden för att uppfylla miljöstödsreglerna för betesmarker. 

Vi tror att Svenska Kyrkan har det långsiktiga perspektiv som krävs för att utöva ett hållbart 
förvaltande och inte jaga efter kortsiktiga vinster. Kyrkan kan bli först med att, i stor skala, ställa om 
till ett uthålligt mångbrukande av skogen utan kalhyggesberoende. Detta innebär en vidgad syn på 
skogsbruk, där sätten att tjäna pengar är fler än endast avverkning.  Det kan bland annat handla om en 
utvecklad besöksnäring med ett rikt landskap med ett stort inslag av ädla lövträd som basresurs. 

Ett hållbart skogsbruk är möjligt, men det är bråttom – merparten av vår skog är redan förvandlad till 
trädplantage, där stora delar av dess ursprungliga naturvärden och skönhet gått förlorade. Svenska 
Kyrkan är en unik aktör genom sin närvaro över hela landet. Genom att visa vägen till ett långsiktigt 
hållbart förvaltande kan kyrkan bidra till att fler ställer om från dagens kortsiktighet till ett skogsbruk 
som är hållbart i ett evighetsperspektiv. 

Det behövs kyrkopolitiker som står upp för skogen. Folkvalda som talar för en kyrklig vision om 
hållbart brukande och sköna landskap, där både kyrka, människor och natur kan verka i minst 1000 år 
till. Ni som nu får förtroendet att besluta om bl.a. skogarnas och hagmarkernas brukande har chansen 
att visa att ni tar ert ansvar på allvar! 
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