Rekommendationer för skogsvård

EKONOMISK
HÅLLBARHET

Rekommendationer för skogsvård är en tjänst, som
jord- och skogsbruksministeriet erbjuder skogsbruket i Finland. De är en del av förverkligandet av
målet i den nationella skogsstrategin. Rekommendationerna är inriktade på övergripande hållbar
skötsel och nyttjande av skogen samt på en ökning
av det välstånd som skogen skapar.
För vem är rekommendationerna avsedda?
Rekommendationerna för skogsvård erbjuder skogsägarna motiverade alternativ för nyttjandet av skogen. De hjälper skogsägaren
att nå sitt eget mål: en skog som skapar välstånd. Det finns flera alternativa lösningar för nyttjandet av skogen. Skogsägaren kan välja
den lösning som passar honom eller henne bäst.
Rekommendationerna är också ett verktyg för skogsfackmän
som erbjuder skogsägarna sina tjänster. De används som praktiska
arbetsinstruktioner, i tjänster som erbjuds skogsägaren och inom
undervisning i skogsbranschen.
Skogsvårdsinstruktionerna görs upp inom ramen för ett brett
samarbete mellan forskare i skogs- och klimatfrågor, experter och
dem som använder rekommendationerna. Arbetet med rekommendationerna är en fortgående process, som baserar sig på en
öppen dialog och på bästa tillgängliga forskningsresultat samt
praktisk erfarenhet. Rekommendationer, som görs upp i samverkan, är också internationellt sett ett unikt medel för att säkerställa
ett uthålligt skogsbruk.
Tapio koordinerar uppgörandet och underhållet av rekommendationerna för skogsvård .

Varför tar man fram rekommendationer?
Rekommendationerna är ett redskap, som främjar ett aktivt och
mångsidigt nyttjande av skogen. Rekommendationerna är inriktade på övergripande hållbar skogsvård, som beaktar skogsägarnas olika mål.
Rekommendationerna samlar de bästa förfaringssätten inom
skogsvård och omsätter de nyaste forskningsresultaten i praktiken. De baserar sig på frivillighet och de kompletterar den finländska skogslagstiftningen.
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Övergripande hållbar skogsvård består av delområdena för
ekologisk, ekonomisk samt social och kulturell hållbarhet.
Klimathållbarheten är kopplad till var och en av dessa.

Målet är klimathållbarhet som en del av
skogsvårdens övergripande hållbarhet
Ett övergripande hållbart skogsbruk beaktar samtidigt alla hållbarhetens delområden – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet – och klimatet.
Vid förnyandet av rekommendationer för skogsvård kommer
klimathållbarheten att vara en integrerad del av alternativen
för skogsvård bland annat vid skogsförnyelse, drivning, vattenskydd och bevarandet av naturens mångfald.
Vid förnyandet säkerställs att rekommendationerna i fortsättningen beaktar skogsägarnas varierande värderingar allt
bättre och bättre. Rekommendationerna förnyas under åren
2021–2023.
Rekommendationerna hålls hela tiden aktuella i en webbtjänst. Rekommendationerna kan läsas på www.rekommendationerforskogsvard.fi. Informationen i rekommendationerna kan
läsas in i datasystem, som används i skogsbruket, via ett öppet
gränssnitt.

