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Uppdrag att bistå i genomförandet av det nationella
skogsprogrammet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2018–2019 bistå
Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella
skogsprogrammet. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att
uppnå det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem
fokusområdena i skogsprogrammets strategi (dnr N2018/03142/SK).
Inom ramen för skogsprogrammets fortsatta dialogprocess ska
Skogsstyrelsen i nära dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
samverka med, och vid behov samordna, nya och befintliga intressenter och
initiativ på regional nivå.
Skogsstyrelsen ska vidare bidra till skogsprogrammets dialogprocess
nationellt. I arbetet ska Skogsstyrelsen inkludera myndigheter, lärosäten,
företag, organisationer och intressenter i skogens hela värdekedja och
angränsande sektorer. Inom ramen för detta arbete ska Skogsstyrelsen
anordna en konferens under 2018 och 2019, där bland annat åtgärder kan
presenteras och följas upp. I uppdraget ingår också att i samverkan med de
ovan nämnda aktörerna ta fram underlag för en bred omvärldsanalys i syfte
att stärka det framtida arbetet med skogsprogrammet. Skogsstyrelsen ska
även stärka arbetet med integrering av den internationella skogliga
dimensionen i det fortsatta arbetet med skogsprogrammet.
När det gäller representationen av aktörer bör hänsyn tas till och avvägningar
göras utifrån bland annat berörda intressenter, mångfald och balans mellan
kvinnor och män.
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Länsstyrelser, landsting och samverkansorgan har olika roller på regional
nivå. Det är därför det viktigt med ett nära samarbete och samverkan dem
emellan och med Skogsstyrelsen.
Befintliga strukturer för extern samverkan i skogsfrågor som finns hos
Skogsstyrelsen bör användas och utvecklas. Även befintlig myndighetssamverkan inom till exempel genomförandet av Agenda 2030 där ett 60-tal
statliga myndigheter samverkar bör användas.
Skogsstyrelsen ska senast den 28 februari 2019 lämna en delrapport om
uppdragets genomförande och senast den 28 februari 2020 lämna en
slutrapport. Rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
För uppdragets genomförande får Skogsstyrelsen använda högst
2 500 000 kronor under 2018 och 3 500 000 kronor under 2019. Utgifterna
för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket,
anslagsposten 3 Nationellt skogsprogram.
Skälen för regeringens beslut

Arbetssättet i skogsprogrammet fördjupar dialogformen som mekanism för
avvägningar och hantering av målkonflikter. Det öppnar även upp för
tvärsektoriellt samarbete. Detta ligger i linje med ansatsen i FN:s globala mål
för hållbar utveckling – Agenda 2030, som utgör en samlande grund för
regeringens arbete för en hållbar utveckling. Miljömålssystemet ger struktur
och konkretisering åt Sveriges arbete med den miljömässiga dimensionen av
Agenda 2030 samt skapar drivkraft i arbetet med genomförandet.
I en alltmer globaliserad värld finns även behov av att stärka arbetet med
integrering av den internationella skogliga dimensionen. Genom ett
strukturerat och strategiskt arbete kan både en hållbar utveckling av handel
och näringsliv och ett hållbart skogsbruk stärkas.
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.
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Den 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.
Bakgrund

Begreppet nationellt skogsprogram är etablerat internationellt och är ett
viktigt verktyg för ett hållbart brukande och bevarande av skog.
Förväntningarna på Sverige som en stor skogsnation att ha ett nationellt
skogsprogram har uttryckts allt tydligare. Miljömålsberedningen föreslog i
delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning (SOU 2013:43) ett
etappmål om att ta fram ett nationellt skogsprogram. I Skogsstyrelsens
förstudie om ett nationellt skogsprogram framgår att Sverige saknar ett
specifikt instrument för konflikthantering, ett tvärsektoriellt angreppssätt i
skogspolitiken och tydlig implementering i form av åtgärder med resurser
(Skogsstyrelsens meddelande 5, 2013).
Den tidigare regeringen bedömde i propositionen En svensk strategi för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster (prop. 2013/14:141) att Sverige
borde utveckla ett nationellt skogsprogram som omfattar skogens
ekonomiska, sociala och miljömässiga värden så att skogen och dess
värdekedja ytterligare bidrar till ett hållbart samhälle och en växande
biobaserad samhällsekonomi. Den 27 februari 2014 fattade regeringen beslut
om ett etappmål om en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram, vilket
uppnåddes i juli 2015 (dnr M2014/00593/Nm).
I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 23) redovisade
regeringen sin vision för skogsprogrammet – Skogen, det gröna guldet, ska
bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en
växande bioekonomi. Regeringen har till stöd i sitt arbete med det nationella
skogsprogrammet haft ett rådgivande programråd och fyra arbetsgrupper
med intressenter från skogens hela värdekedja. Arbetsgrupperna
överlämnade underlagsrapporter med förslag till strategiska
rekommendationer och åtgärder till regeringen den 1 september 2016 (dnr
N2016/06464/SK).
Regeringen beslutade den 17 maj 2018 om en Strategi för Sveriges nationella
skogsprogram (dnr N2018/03142/SK). Strategin innehåller fem
fokusområden och mål med sikte på 2030. Regeringen beslutar om konkreta
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åtgärder utifrån skogsprogrammets vision och mål. Dessa åtgärder samlas i
en handlingsplan. Den första versionen av handlingsplanen omfattar i
huvudsak åtgärder där staten har ett huvudansvar. Handlingsplanen kommer
att uppdateras i dialog med olika intressenter, där skogsprogrammets
programråd kommer att ha en strategisk roll.
På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht

Emilie Molin

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Utrikesdepartementet/GA
Försvarsdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ och BA
Utbildningsdepartementet/UH
Miljö- och energidepartementet/NM, EE och KL
Näringsdepartementet/HL, IFK, FÖF, KSR, RTS och SUN
Kulturdepartementet/KL och DISK
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
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