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För att nå syfte och mål med Västerbottens regionala skogsprogram är en omfattande samverkan en 
absolut nödvändighet 

• Mellan huvudmännen 
• Med olika branscher, organisationer och intressen 
• Med andra regionala skogsprogram i Sverige och Finland i allmänhet och de regionala 

skogsprogrammen i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland i synnerhet 
 
Tabellerna här nedanför sammanfattar en del av de aktiviteter som skogsprogrammet genomfört 
eller jobbar med just nu, samt aktiviteter som skogsprogrammet medverkar i eller stödjer. 
Samverkan är omfattande! 
 
Genomförda och pågående aktiviteter där skogsprogrammet varit/är projektägare 
 

När Vad I samarbete med 

2011– En jämställd skogssektor 
 
Mer info: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/jamstalldhetsrevision-
2020/  
Och: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/genomforande/jamstalldhet/  

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

2020–
2022 

Biologisk mångfald i Västerbottens skogar 
 
Mer info: https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/biologisk-
mangfald-i-skogen/  

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

2021 Kartläggning av värdekedjan skogsbruk–träindustri  

211007 Webinarium: EU:s skogsstrategi – vad betyder den för norra Sverige? 
 
Mer info: https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/stort-
intresse-for-webinarium-om-eu-s-skogsstrategi/  

Region Västerbotten 
och North Sweden 
European office 

2021–
2022 

Utbildning i naturvägledning 
 
Mer info: https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/utbildning-i-
naturvagledning/  

Centrum för 
naturvägledning, SLU 

2021–
2022 

Pilot study: Development of local communities – by multiple use of 
forests 
 
Mer info: https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/start-for-
projekt-i-samarbete-medskogsprogram-i-norra-karelen/ 
 
 

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

2021 Pilot study: Youth exchange and collaboration 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 
 
Mer info: https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/ny-rapport-
om-biosfaromraden-i-barentsregionen/  

Barentssamarbetets 
Working Group on 
Barents Forest Sector 

2019–
2020 

Temarapporter 
 
Mer info: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/genomforande/skogsprogram-
vasterbotten/  

Myndigheter, muséer, 
kommuner, företag, 
branschorganisationer, 
ideella organisationer 
m fl 

191217 Konferens: Vad vet vi egentligen om älgar, skog och betesskador i norra 
Sverige? 
 
Mer info: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/genomforande/konferens-
algbetesskador/  

Skogsprogrammen i 
Norrbotten, 
Västernorrland och 
Jämtland 

2018– Övrigt: Webbsida med info och nyheter, rapporter, presentationer, 
debattartiklar, videofilmer, uppstartskonferens, skogsprogramkonferens, 
mm 

Många … 

 
Genomförda och pågående aktiviteter där skogsprogrammet varit/är 
samarbetspartner  
 

När Vad Projektägare 

2018– Samarbete mellan de fyra regionala skogsprogrammen i norra 
Sverige 
 
Mer info: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/samverkan-
mellan-skogsprogram-i-norr/  

Skogsstyrelsen / 
skogsprogrammet 

2022–
2025 

Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem 
restoration for forest-related biodiversity and ecosystem 
services (SUPERB) 
 
Mer info: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/superb/ 
 

European Forest Institute (EFI) 
• Svenska delen av 

SUPERB är ett 
samarbete mellan 
SLU, Biosfärområde 
Vindelälven-
Juhttátahkka och 
Västerbottens 
regionala 
skogsprogram 

2022 Kvinnliga skogsträffar 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 
 
Mer info: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/seminarium-
i-skelleftea-for-gymnasieungdomar/ 
 

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

200205 Seminarium om rennäring och naturvårdsbränningar 
 
Mer info: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/nyheter/nyhet-sem-
naturvardsbranning/  

Länsstyrelsen / Life Taiga 

 


