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Strategi för Sveriges nationella skogsprogram
Den 17 maj 2018 beslutade regeringen om en
strategi för Sveriges nationella skogsprogram.
Skogsprogrammets kärna är den breda dialogen
om skogens roll för ett hållbart samhälle och en
växande bioekonomi.

Skogsprogrammet tar sin utgångspunkt i skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att
skapa ökad samsyn. Ett långsiktigt skogsprogram behövs för
att främja hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med skogen som bas. Nya
produkter baserade på skogens
biomassa utvecklas kontinuerligt samtidigt som efterfrågan
på redan befintliga produkter är
hög. Sveriges unika natur – och
kulturlandskap erbjuder goda
förutsättningar för en växande
besöksnäring och stärkt attraktionskraft i hela landet. Skogens
sociala värden ger dessutom förutsättningar för bl.a. förbättrad
folkhälsa. Skogsprogrammets
regionala dimension ska användas till att skapa engagemang
och kraftsamla över hela landet.
Arbetet inom det nationella
skogsprogrammets strategi vägleds av programmets vision:

”Skogen, det gröna
guldet, ska bidra till
jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt
till utvecklingen av en
växande bioekonomi.”
Skogsprogrammets strategi
fokuserar på mål för fem fokusområden som regeringen anser
är centrala för att nå visionen och
skogspolitikens jämställda mål.

Fokusområde 1. Ett hållbart
skogsbruk med ökad
klimatnytta
Mål för fokusområdet Ett
hållbart skogsbruk med ökad
klimatnytta 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.

Fokusområde 2. Mångbruk
av skog för fler jobb och
hållbar tillväxt i hela landet
Mål för fokusområdet Mångbruk
av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet 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.

Fokusområde 4. Hållbart
brukande och bevarande
av skogen som en profilfråga
i svenskt internationellt
samarbete

Mål för fokusområdet Hållbart
brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt
internationellt samarbete ska
vara att skogen och dess värdekedja ska bidra till en global
hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Skogen ska inkluderas som en proFokusområde 3. Innovationer filfråga i svenskt internationellt
och förädlad skogsråvara i
samarbete. Export- och investevärldsklass
ringsfrämjande ska stärkas och
Mål för fokusområdet Innovasynergier ska tillvaratas med uttioner och förädlad skogsråvara vecklingsarbete där det är lämpi världsklass ska vara att svensk
ligt inom det skogliga området.
skogsnäring är världsledande när Det nationella självbestämmandet gäller att skapa och tillvaradet över skogsfrågor ska värnas
ta innovationer och att hållbart
inom EU-arbetet.
producera förädlad skogsråvara
för en växande bioekonomi samt Fokusområde 5.
Ett kunskapskliv för ett
tillgodose efterfrågan på hållbara, fossilfria varor och tjänster hållbart brukande och
bevarande av skogen
på globala marknader.
Mål för fokusområdet Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen ska
vara ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och
hela värdekedja för en hållbar och
växande biobaserad ekonomi.

Organisation av det
nationella skogsprogrammet
och den fortsatta dialogen
Regeringen anser att det behövs
en struktur för att driva, organisera och genomföra skogsprogrammet. Ansvaret för detta ska
finnas inom Regeringskansliet
med stöd av Skogsstyrelsen och
andra berörda myndigheter. På
nationell nivå ska programrådet, med kompetens som reflekterar skogsprogrammets bredd,
vara ett forum för konsultation
och diskussion under landsbygdsministern som leder arbetet med
skogsprogrammet. Dialogprocess
som etablerats för skogsprogrammet ska fortsätta. Omvärldsanalys och samverkan om internationella, nationella och regionala
skogsfrågor kommer att vara viktiga delar av skogsprogrammet
och inrymmas i strukturen för
skogsprogrammet.
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