Skogsprogram
Västerbotten

Skogsprogram Västerbotten är en process med fyra faser
1. Inledning (ht 2018–VT 2019)
2. Kartläggning (VT 2019–HT 2019)
3. Regional skogsstrategi, inklusive handlingsplan (HT 2019–HT 2020)
4. Utvecklingsarbete (VT 2020– )
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1. Inledning

•
•
•
•

Organisation och planering
Första workshop
Grundläggande statistik
Webbplats

Skogsprogrammet i Västerbottens län

Skogsprogrammet i Västerbottens län

Trender och drivkrafter

Möjligheter och hinder

– som påverkar eller kan komma att påverka
den västerbottniska skogen och skogssektorn

– för den västerbottniska skogen och skogssektorn

Västerbotten – the bioeconomy region
Ny produkter och förädling

Klimatförändringar
Klimatförändring
Snårigare politik och
samhällsstyrning

Urbanisering och
förändrad demografi

Bioekonomi i fokus

Digitalisering och optimerade värdekedjor

Hotad kompetensförsörjning

Nya affärsmöjligheter
Osäker ekonomi

Ökad konkurrens om
skogen

Ökad kunskap och kompetensförsörjning
Hållbart mångbruk av och i skogen

Kunskapsbrist och svagt politiskt ledarskap

Samverkan och lokal dialog
Fler målkonflikter och ökad polarisering
Vetenskaplig och
teknisk utveckling

Landsbygdsutveckling
Tydligare politiskt ledarskap

Underfinansierad infrastruktur

Förändrade attityder

Ökad skogsproduktion

Storskaliga katastrofer
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Klimatförändringar
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2. Kartläggning

Beskrivning av 9 temaområden – baserat på skrivarverkstäder, intervjuer, genomgång av artiklar, rapporter och statistik
• Skogsbruk
• Träindustri
• Skogsteknik
• Skogsindustri
• Rennäring
• Friluftsliv och turism
• Mat från skogen
• Naturvård
• Kulturmiljövård

3. Regional skogsstrategi, inklusive handlingsplan

Den regionala skogsstrategin är en del av dialogen och processen
(dvs. Skogsprogrammet) som – när den är klar och beslutad – ska
guida insatser och åtgärder i det fortsatta utvecklingsarbetet

3.1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
Nationellt mål: Målet ska vara en hållbar skoglig tillväxt med god och
säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen, inom ramen
för att de nationella miljömålen nås.

Vägen framåt i Västerbottens län handlar om
• Att kraftsamla för ökad tillväxt och nyttjande av skogen för virkesproduktion, bland annat
genom åtgärder för bättre föryngringar samt ökad röjning.
• Att säkra skogens vitalitet och en långsiktigt hög produktionsförmåga, bland annat genom att
förebygga skador på mark och träd till följd av skogsbruksåtgärder, vilt, klimat- och
väderrelaterad påverkan och stimulera till skötselåtgärder som bidrar till ökad vitalitet hos
skogsbestånd.
• Att verka för ett mer variationsrikt skogslandskap med funktionella ekosystem, bland annat
genom att anpassa val av trädslag och skötsel till växtplats, öka värdet av frivilliga avsättningar
samt mer varierande skötselmodeller.
• Att bidra till en minskad konfliktnivå mellan skogsbruk och naturvård, bland annat genom att
söka synergier och samarbeten, samt arrangera möten för ökad kunskap och tillit.

3.2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Nationellt mål: Målet ska vara ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och
landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Kompetensen hos
såväl kvinnor som män ska tillvaratas i arbetet, inklusive kompetensen hos nyanlända.

Vägen framåt i Västerbottens län handlar om
• Att stimulera ökat företagande genom mångbruk med skogen som bas, bland annat genom
att synliggöra goda exempel, stimulera nätverkande och innovation.
• Att bidra till en minskad konfliktnivå mellan olika näringar, bland annat genom att söka
synergier och samarbeten, samt arrangera möten för ökad kunskap och tillit.
• Att verka för en ökad förädlingsgrad i länet av skogliga produkter och tjänster, bland annat
genom att stimulera kluster och centrumbildningar, söka synergier och samarbeten, samt
öka möjligheten för finansiering och tillgång till riskkapital.
• Att främja jämställdhet och integration (utrikes födda) i skogliga näringar och verksamheter,
bland annat genom att stödja och synliggöra satsningar inom näringen och Skogslänet
Västerbotten

3.3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

Nationellt mål: Målet ska vara att svensk skogsnäring är världsledande när det gäller att
skapa och tillvarata innovationer och att hållbart producera förädlad skogsråvara för en
växande bioekonomi samt tillgodose efterfrågan på hållbara, fossilfria varor och tjänster
på globala marknader.

Vägen framåt i Västerbottens län handlar om
• Att ta tillvara på länets träbyggnadspotential, bland annat genom att underlätta för kommuner
att bli ”kompetenta beställare” av bostäder och andra byggnader i trä, samt att göra insatser för
en mer diversifierad förädling av sågade trävaror.
• Att stödja skogsteknisk utveckling, innovativa affärsidéer och affärsmodeller, klusterbildningar,
och bland annat medverka till att utveckla systemlösningar mellan hållbart skogsbruk och digitala
”ekosystem” för tjänstekedjor, kunskapsöverföring, geografiska data och automatisering.
• Att verka för ökade satsningar på forsknings- och utvecklingsinsatser inom bioekonomi, cirkulär
ekonomi och genetik, bland annat genom att stärka kopplingen mellan forskning innovation,
affärsutveckling och praktisk användning, samt samordnade insatser för att attrahera
tillväxtkapital.

3.4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete
Nationellt mål: Målet ska vara att skogen och dess värdekedja ska bidra till en global hållbar
utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Skogen ska inkluderas som en profilfråga i
svenskt internationellt samarbete. Export- och investeringsfrämjande ska stärkas och
synergier ska tillvaratas med utvecklingsarbete där det är lämpligt inom det skogliga
området. Det nationella självbestämmandet över skogsfrågor ska värnas inom EU-arbetet.

Vägen framåt i Västerbottens län handlar om
• Att värna aktivt och hållbart norrländskt skogsbruk i ett europeiskt policysammanhang,
bland annat genom att sprida kunskap, föra dialog, samarbeta näringsliv och akademi och
myndigheter, bevaka EU-policy och vara aktiva på den europeiska policyskapande arenan.
• Att lyfta fram innovativa och högförädlade produkter och tjänster från skogen på en
internationell marknad, bland annat genom att tydliggöra bilden av norra Sverige som ett
globalt nav för forskning, innovation och produktion av förädlad skogsråvara och genom
att samarbeta med övriga norrlandslän och Finland.
• Att verka för internationellt samarbete kring hållbart skogsbruk och mångbruk i skogen,
bland annat genom att Västerbotten tar en stark roll för samarbete inom Barents och
Arktis, synliggöra innovativa projekt, insatser och åtgärder och göra genomlysningar av alla
skogliga värdekedjor med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

3.5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nationellt mål: Målet ska vara ökad kunskap och innovation kring
skogens alla värden och hela värdekedja för en hållbar och
växande biobaserad ekonomi.

Vägen framåt i Västerbottens län handlar om
• Att kraftsamla för att göra Västerbotten till ett skogsälskande län med invånare som har en
positiv relation till skogen, kan skog och ser möjligheter i och med skogen, bland annat
genom en kampanj med rubriken ”Mer folk i skogen och mer skog i folket”.
• Att utveckla skogliga utbildningar som är attraktiva för såväl skogsägare (både kvinnor och
män), som för ungdomar, samt att tydliggöra attraktiva yrkes- och akademiska utbildningar
samt matcha mot utbildningsbehov.
• Att främja ett nära samarbete mellan universitet, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle,
bland annat genom att tillgängliggöra kunskap, kartlägga, samla och kommunicera vad det
finns för forsknings- och utvecklingsverksamhet i norra Sverige

4. Utvecklingsarbete

Långsiktigt och tålmodigt arbete för att förverkliga identifierade
möjligheter och bättre hantera identifierade hinder och
utmaningar.

Älgar, skog och betesskador i norra
Sverige

Konferens 191217

Naturvårdsbränning och rennäring –
effekter på renbete

Seminarium 200205

