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Inledning
2021 var på många sätt ett händelserikt år i Västerbottens regionala skogsprogram. Trots pandemin
är det ett bra driv i genomförandearbetet. Bland annat kompletterades organisationen, många
enstaka aktiviteter genomförde, flera nya projekt och samarbeten startades, och skogsprogrammets
kommunikation utvecklades.

Organisation
Sedan starten av Västerbottens regionala skogsprogram har vi valt att inkludera alla skogliga
verksamheter och intressen i skogsprogrammet, dvs skogsbruket, träindustrin, skogsteknisk industri
och processindustri (ffa massa och pappersindustri), men även rennäring, turism, friluftsliv, livsmedel
från skogen, naturvård, kulturmiljövård med flera skogliga verksamheter och intressen. Vi har också
upplevt ett fantastisk stöd och stort deltagande från forskningen, förvaltningen, företag och
intresseorganisationer. Det är vi mycket tacksamma för.
För att bibehålla och utveckla detta deltagande och engagemang kompletterade vi organisationen
för Västerbottens regionala skogsprogram under 2021 genom att tillsätta ett programråd (som
ersatte den tidigare Skogslänetgruppen) och arbetsgrupper.

Styrgrupp
Nationellt
skogsprogram
och andra
regionala
skogsprogram

Programråd
Ad hocgrupper
och
projekt

Sekretariat

Arbetsgrupper

Verksamheter med sin bas
i den västerbottniska skogen

Interna möten 2021
• Styrgrupp (10 möten)
• Sekretariat (14 möten)
• Programråd (2 möten)
• Arbetsgrupper (1 möte)
• Styrgrupper och arbetsgrupper i projekt där skogsprogrammet är projektägare (ca 30 möten)
• 4-länssamarbetet tjänstemannanivå (5 möten)
• 4-länssamarbetet chefsnivå (1 möten)
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Aktiviteter och projekt
Tabellerna nedan sammanfattar de projekt/aktiviteter som skogsprogrammet jobbade med under
2021, samt projekt/aktiviteter som skogsprogrammet medverkade i eller stöttade under året.

Aktiviteter och projekt där skogsprogrammet varit/är projektägare
När

Vad

I samarbete med

2011–

Projekt: En jämställd skogssektor

Länsstyrelsen, SLU, LRF, Norra
Skog, Sveaskog, SCA, Holmen,
Skogstekniska klustret – och nu även
med Träbransch Norr AB och
Jägareförbundet Västerbotten

2020–
2022

Projekt: Biologisk mångfald i Västerbottens skogar

21 skogsekologer från skogsbruket,
myndigheterna, forskningen,
kommun, ideell naturvård

2021

Projekt: Kartläggning av värdekedjan skogsbruk–
träindustri

Cecilia Wahlberg Roslund, CEWARO
AB

211007

Webinarium: EU:s skogsstrategi – vad betyder den för
norra Sverige?

Region Västerbotten och North
Sweden European office

2021–
2022

Utbildning: Naturvägledning
Planerad utbildning hösten 2021 blev inställd och
kommer istället att genomföras under 2022

Centrum för naturvägledning, SLU

2021–
2022

Pilot study: Development of local communities – by
multiple use of forests

Regionala skogsprogrammet och
biosfärområdet i Norra Karelen,
Finland, samt Biosfärområde
Vindelälven-Juhttátahkka

2021–
2022

Pilot study: Youth exchange and collaboration in the
Barents Region

Regionala skogsprogrammet och
biosfärområdet i Norra Karelen,
Finland, samt Biosfärområde
Vindelälven-Juhttátahkka

2021–
2022

Pilot study: Forest related research at universities and
research institutions in the Barents Region

Regionala skogsprogrammet och
biosfärområdet i Norra Karelen,
Finland, samt Biosfärområde
Vindelälven-Juhttátahkka

2020–
2021

Pilot study: UNESCO Biosphere Reserves within the
Barents Region and the possibilities for collaboration

Barentssamarbetets Working Group
on Barents Forest Sector
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Aktiviteter och projekt där skogsprogrammet varit/är samarbetspartner
När

Vad

Projektägare

2022–
2025

Systemic solutions for upscaling of urgent
ecosystem restoration for forest-related
biodiversity and ecosystem services (SUPERB)

European Forest Institute (EFI)

2022

Skogsträffar för kvinnor

Skogstekniska klustret m.fl.

2021–
2022

Nationell jämställdhetsundersökning

SLU

2021

Pilot study: Sustainable Nature Tourism in the
Barents Region

Vindelälven-Juhttátahkka BR

211111

Seminarium: En hållbar framtid för en bättre
vardag

Norra Skog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen,
Region Västerbotten, Skellefteå kommun,
Sveaskog, Medlefors, Luleå tekniska
universitet

Svenska delen av SUPERB är ett samarbete
mellan SLU, Biosfärområde VindelälvenJuhttátahkka och Västerbottens regionala
skogsprogram

Kommunikation
Under 2021 gjordes ett omfattande arbete för att utveckla skogsprogrammets
kommunikationskanaler. Framför allt handlade det om uppstart av sociala medier (Twitter och
LinkedIn), samt framtagande av visuell identitet och implementering av denna på webb, nyhetsbrev,
PPTs och sociala medier.
Vi genomförde också många kommunikationsinsatser, t ex
• 36 nyhetstexter på skogsprogrammets webbplats
• 6 externa nyhetsbrev
• 3 interna nyhetsbrev
• Ca 10 presentationer om skogsprogrammet till externa organisationer
• 1 webinarium
• 1 Pressmeddelande

Ekonomi
Grundfinansieringen av Västerbottens regionala skogsprogram 2021 var 1 252 130 kr, varav 454 200
kr från nationella skogsprogrammet/Skogsstyrelsen och 797 930 kr från Region
Västerbotten/regionala tillväxtåtgärder. Till detta ska läggas eget arbete av personal på
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten motsvarande ca 520 000 kr.
Hela grundfinansieringen arbetades upp
• Personalkostnader 324 000 kr
• Externa tjänster 876 000 kr (processledare inklusive underleverantörer, PR-byrå, samt stöd
till aktiviteter utförda av bland annat Träinnovationsklustret, Skogstekniska klustret, Norra
Skog och SLU)
• Övriga kostnader 54 200 kr
Vi lyckades också få extra finansiering till några projekt inom skogsprogrammet
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•
•
•

Biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Sammanlagt 455 000 kr fördelat på två år (2021–
2022). Finansiärer: Länsstyrelsen Västerbotten, Sveaskog, Världsnaturfonden WWF, SCA,
Luleå stift
Sustainable development of local communities – by multiple-use of forests in the Barents
region. 250 000 kr. Finansiär: Skogsstyrelsen
SUPERB. Sammanlagt 12 MSEK fördelat på fyra år (2022–2025) för den svenska delen av
projektet, varav 720 000 kr till skogsprogrammet. Finansiär: EU

Om detta och annat finns att läsa på Västerbottens regionala skogsprograms webbplats:
www.skogsprogramvasterbotten.se
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