
Skogsbruk i Rebubliken Komi.

FSC-Ryssland har 25 000 000 ha certifierat.. Nästan all Rysslands produktiva skogsmark.
Metsalito, finskt skogsbolag har PEFC samt 70 övriga skogsföretag i rebubliken Komi har FSC. FSC/ Ryssland initierades av
miljörörelser, NGO. I Sverige kan man säga att skogsindustrin var mer initiativtagare??, kan förklara att ryska FSC förefaller bättre,
kolla nyligen genomförd undersökning gjord av Per Angelstam och Youri Pautov. Ryska FSC upplever att trycket från Europa leder till
att fler certifierar sig i Ryssland, positivt. Extensive cutting vanligaste brukarform i Komi. Innebär en huggning där mycket sparas, ingen
markberedning, inga gifter och ingen plantering.

FSC-Ryssland, pesticider skall minimeras, idag huvudsakligen självföryngring, litet behov av kemikalier.
Man skall använda bra brukarformer som förebygger pesticider enligt Ryska FSC. Ryska FSC leds av Andrei Ptichnikov. Även vår
kontakt Mikhail Karpazievski skall börja arbeta på ryska FSC-kontoret i Moskva. Vi besökte ryska FSC-kontoret.
Huvudsakligen ej ngn plantering, inga gifter, självföryngring, man får enligt ryska skogsstyrelsen lämna träd med 8cm i diameter och
mindre. Stora markskador i Komi, bolag kör ofta fel årstid, pappersbehov styr.
Dokument tillåter att aspar, får lämnas på hygget samt gran mindre än 14 cm/diameter. Således olika bud?
Moskvas dokument går före direktiv av skogsansvarig Komi-minister, Alexander Mariev. Tidigare arbetat på Silver Taiga Foundation,
STF. Silver Taiga Foundation besöktes i staden Syktykvar, Rebubliken Komi. Chef där är P.Majewski polack och rysktalande, mycket
insatt och målmedveten.Ryska skogsstyrelsens råd beror ofta på attityderna hos inspektorerna. Ryska skogsstyrelsen förefaller agera
kortsiktigt.
Polska skogsstyrelsen säljer timmer enligt Psehemek, Idag chef på STF, Komi. Vår kontakt. Föredömligt skogsbruk enligt P. Han rek. ett
studiebesök i Polen. Kanske något för utskottet???
Alexander Mariev nu skogsansvarig Komi, tidigare arbetat på Silver Taiga Foundation. Komi 15% är skyddad skog idag. Resten
”leasas”ut av ryska staten ofta på 49 år. Förekommer att FSC/ Ryssland tvingas kompromissa om huggningar av urskog.
Sweedwood tveksam insats i Ryssland enligt Pshemek. Karl Löfgren Sweedwood förlorade kontrakt som tur var enligt P. Simon Jonegård +
Skogsstyrelsen Jönköping, biosfärreservat.
Silver Taiga Foundation finansiering 40% från Mondi Paper, 40% av Ford Foundation och resten konsultinkomster.
Pappersbruk Mondie Paper ca 10 000 anställda, ett av få pappersbruk i Komi, desto större. Ägs av ett bolag i Sydafrika. Enligt STF mycket
bra ledning som STF samarbetar väl med. Idag tar man som råvara, tyvärr även bra sågtimmer till pappersmassa, många skäl. Ingen
sågverksindustri att tala om, ingen marknad idag för sågade trävaror. Lokala sågverk kan ta 10 % av råvaran. Mondie säljer till dålig
ekonomi enligt P.Mondie paper ”leasar” 3 000 000 ha på 49 år. SCA som är Europas största privata skogsägare äger 2 000 000 ha. Regionalt
statligt styrråd handhar leasingkontrakten. Skogsstyrelsen Komi, arbetar 850 personer.
Ett skogsföretag Luzales önskar enligt P. förädla timmer istället för att sälja till Mondi pappersbruk.

Commitee for save Petrora. Valentina Semyashkina ansvarig på STF projekt regionalt och lokalt. Oljeindustri och aluminiumproduktion ger
dålig vattenmiljö för Komi-people.
Komi ca 15% av skogsmarken reservat. Sverige 2%. Halvskydd längs floder och vägar, extensiv cutting, plockhuggning.
IKEA samarbetat med STF och SPOK . Projekt av IKEA i Krylovregionen bedömts positivt av ryska FSC .
Swedwood, sågverk tillhörande IKEA har all mark FSC- certifierad i Ryssland. När högskärm ställs, får skärmträden växa in i den nya
skogen, ingen plantering förstås. Mischa , arb på ryska FSC, ansåg att IKEA arbetat proaktivt för att stödja utvecklingen i Komi.

Enligt Dimi bör minst 50% av volymen avverkas för att i framtiden få tall och huggning sommar/höst. Skogsbolaget Luzales har tidigare
plockhuggit ca 35% av volymen och återkommit efter 20 år. Nu har en viktig person som förordat denna plockhuggning slutat, vet nu ej hur
företaget gör framöver.
Pschemek ”Det är ingen motsättning mellan ekologi och ekonomi men det är en motsättning mellan dagens skogsbruksmetoder och god
ekonomi.” Det gäller att tämja en elefant. (Elefanten är kapitalismen) Projekt Valentina , bidrag från Ford Foundation.Forest village.
Ca 10 byar har undersökts via främst djupintervjuer, statlig kollaps ledde till att antalet skolor minskat stort, längre skolvägar. ”Waiting-
syndrom,”oföretagsamhet, människor vana att tidigare få ersättning etc. Hur få byar uthålliga, representation? Skogen kalhuggen runt byar,
hindrar överlevnad. Vår bedömning är dock att dessa skogar nu åter vuxit upp med god kvalitet och biodiversitet. Selektiv huggning, samt
trädmärkare samt sågverksindustri kan ge många jobb???Kanske något för Komi att testa???Vi fört fram dessa tankar.
Lokala sågverk saknas, kanske ngt för framtiden??Ekologisk turism. Staten ointresserad, hur göra?? Projektansvarig Valentina.

Komi-model forest 800 000 ha Pskov model forest 18 000 ha. Komi-model forest besökte vi på resan. Olika huggningsformer
visades, mest lätt kalhuggning med mycket undervegation sparad, även några evighetsträd, huvudsakligen ingen plantering inga gifter ingen
markberedning. MJV varnade för svenskt hyggesbruk förstås, hästlängder sämre. Ca 50 ha hyggen med en hel del kvar är max gräns enligt
ryska skogsstyrelsen.
Nätverk för model-forest Komi, Pskov, Vilhelmina och Helge å. Model River-projekt: En 1000 km lång flod Mezen. Hur stödja
ursprungsbefolkningen, Komi-people. Valentina STF ansvarig. Samarbete MJV. Projekt även en by kallad Big Pyssa, 400 inv. viktigaste
födan är tjäder som fångas främst med fälla. STF fungerar som stöd
för bybefolkningen. Hur bygga upp en representation bland Komi-people. Tjäderlekplatser är enligt lag skyddade i Ryssland.? ”Capper-
caily”, engelska för tjäder. Nentsies finns i Archangelskregionen, ryska samer som fortfarande lever som nomader med renar. I Komi,
nomader sommartid, hus på vintern.
Besett brandhärjade områden ca 100 år efter. Sagolik skog med säkert både hög volymtillväxt och fantastisk biologi. Väl skiktat med flera
lövträdsinslag förutom tall och gran. Något att ta efter, bränn våra svenska hyggen och lämna dem till fri utveckling ger säkert både hög
volymtillväxt på rubbet och helt säkert biologisk mångfald i överflöd. Efter brand i Komi kommer vanligen björk, asp och
tall. Våt mark björk och asp hindrar tall, torr mark tallen vinner. Jorden viktigast för att påverka tallförekomst.
Besök sågverk, hugger ej diameter över 60 cm, vad händer med dessa? Väntar på svar. På en fråga om kvalitetsvirke är en förde att få?
Svarar sågverkschefen snabbt ett Ja. På tall en prisskillnad på ca 3-4%. Urskogar bör helst omfatta intakta 50 000 ha för att kunna se
biologisk dynamik som fungerar intakt, enligt P.Antecknat med vissa risker för viss otillförlitlighet, får dubbelkollas.
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