
Låt ditt byggprojekt bidra till biologisk
mångfald och färre kalhyggen

Vid köp av virke och träprodukter kan alla, med ett enda klick, nu stötta en utveckling av

skogsbruk som är hållbart på riktigt. Det är bara att beställa virke från Plockhuggets

samarbetspartner Sunda byggvaror och kryssa för ”Bidra till hyggesfritt skogsbruk”.

Plockhugget AB erbjuder nu tillsammans med Sunda byggvaror i Sverige AB alla virkesköpare

en möjlighet att stötta en omställning av Sveriges skogsbruk. Plockhugget garanterar att all

kompenserad volym kommer kalhyggesfritt skogsbruk till del. På så vis bidrar köparen till

mer stabila skogliga ekosystem, rikare biologisk mångfald och högre inlagring av kol i

skogsmarken.

– Det fungerar på ungefär samma sätt som vid köp av grön el och med Sunda

byggvaror blir det lätt att göra rätt. Man kan köpa allt man behöver till sitt bygge

på ett och samma ställe, inklusive våra certifikat, säger Annevi Sjöberg, ansvarig

för företagssamverkan vid Plockhugget AB.

Mer kolinbindning och högre virkeskvalitet

På sikt bidrar de hyggesfria metoder som Plockhugget godkänt hos sina leverantörer till

högre virkeskvalitet och en ökad andel sågbart timmer. Detta leder i sin tur till mer

kolinbindning i hus och andra byggnationer i stället för till produkter som snabbt förbränns

eller bryts ner. I dagsläget har 80 procent av virket som tas ut ur våra skogar inom bara ett

par år avgett sitt kolinnehåll till atmosfären i form av koldioxid. Dessutom visar sentida

forskning att hyggesfritt skogsbruk bibehåller väsentligt mer, och ibland allt, kol i marken än

vad som är fallet vid kalavverkning.



– En ökad andel skyddad skog och en ökad andel skogsbruk som bedrivs enligt

Plockhuggets standard innebär att vi kan leverera virke till träprodukter vi

behöver för att leva bra liv, samtidigt som vi når Svenska miljömål kopplade till

skogen, säger Annevi Sjöberg.

Så funkar certifikat för hyggesfri trävara

Vid köp av certifikat bidrar man till att ett skogligt ekosystem får finnas kvar genom att virke

tas ut med försiktig selektiv huggning, samtidigt som skogsägaren får bättre betalt. Köpare

av certifikat kan begära ut tydlig information med koordinater till skogen och skogsbruket

man bidragit till. Här kan du läsa mer om Plockhuggets certifikatprogram. Och här kan du

läsa om de krav Plockhugget ställer på sina leverantörer.

- Plockhugget är oerhört glada och stolta över samarbetet med Sunda byggvaror

som delar våra värderingar och mål om att ställa om Sveriges byggande i mer

hållbar riktning, säger Dan Johansson, VD på Plockhugget

Sunda byggvaror i Sverige AB är en uppstickare inom byggbranschen. De är en liten

bygghandel i Huskvarna som säljer miljövänliga och kvalitativa material för sunda

renoverings- och byggprojekt. De säljer virke i både butik och på webben med möjlighet till

leverans i hela Sverige. Läs mer om dem och hur du kan snickra klokt och låta skogens myller

leva här.

- Sunda Byggvarors kunder är alltid motiverade att välja de hållbara alternativen.

Nu ger vi kunden chansen att även köpa certifikat för plockhugget virke som

skonar skogar från kalhuggning och är fördelaktigt för den biologiska mångfalden.

Vi hoppas att vi på så sätt kan bidra till att öka kunskapen om skogen och olika

typer av skogsbruk, säger Richard J Waldemarsson, en av Sunda Byggvaror i

Sverige ABs grundare.

Kontakta Annevi Sjöberg, tel 0733622509 om du vill veta mer!
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