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Medborgarrörelse uppmanar kyrkan att förnya sin skogsvård 
 
 
KONFLIKT MELLAN TEOLOGI OCH HANDLING I FÖRSAMLINGARNAS SKOGAR 
 
Skogskyrkorna är populära platser för stillhet och det predikas om skapelsens helighet. 
Samtidigt finns det församlingar som fortfarande avverkar sina gamla skogar, även om 
detta är en av de största orsakerna till att skogsarter blir utrotningshotade. Kyrkans 
verksamhet borde anpassas så att den kan finansieras på ett etiskt hållbart sätt och utan 
förorsaka naturen orimlig skada.  
 
Detta är vad medborgarrörelsen Våra skogar kräver i sitt brev till biskopsmötet, de nya 
stiftsfullmäktige och kyrkostyrelsen. 
 
 
Om den moraliska skyldigheten att känna till konsekvenserna 
 
Det är dags för församlingarna att finna på nya sätt att tänka och handla i förhållande till 
sin skogsegendom.  
Alternativ finns. 
Av tradition har kyrkans skogar skötts enligt planer som uppgjorts av de lokala 
skogsvårdsbyråerna. I allmänhet klassas de gamla skogarna som ”förnyelsemogna”, vilket 
oftast innebär kalavverkning. 
Enligt medborgarrörelsen har församlingarna en moralisk skyldighet att vara på det klara 
med vad besluten leder till i naturen. Kalhyggena är en av de största orsakerna till att arter 
och kolsänkor minskar. Av Finlands arter är var nionde utrotningshotad. 
Därför borde församlingen före skogsvårdsåtgärder kartlägga områdets naturvärden och ta 
dem i beaktande. 
Numera kan skogsvårdsplaner beställas av flera aktörer. Kontinuitetsskogsbruket skadar 
varken skogens ekosystem eller dess vattenekosystem och det kan t.o.m. löna sig 
ekonomiskt. 
Att skydda en gammal skog betyder inte minus i budgeten: METSO-programmet betalar 
full ersättning för gammal skog som skyddas. 
 
Det handlar också om trovärdighet. Skapelseteologin och den ekologiska kunskapen finns 
inskriven i kyrkans miljödiplom. Enligt medborgarrörelsen är det nu hög tid för kyrkan att 
också handla i enlighet med dessa. 
 
Församlingarna besitter omkring 170 000 hektar skog, dvs. en knapp procent av Finlands 
skogsyta. Av församlingarnas inkomster avkastar skogarna 1,8 procent. 
 
Medborgarrörelsen Våra skogar (Meidän metsämme) inledde sin verksamhet år 2018 och 
förenar människor som bryr sig om skogarna från olika håll i Finland. 
http://meidanmetsamme.org → På svenska 
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