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Handlingsplan med åtgärder för
Sveriges nationella skogsprogram
Den 12 juli 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan
med åtgärder för Sveriges nationella skogsprogram. Skogsprogrammets kärna är den breda dialogen om skogens roll
för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi.

Grundförutsättningar för
arbetet med skogsprogrammet är att inriktningen för den
svenska skogspolitiken som
vilar på två riksdagsbundna
jämställda mål om produktion
och miljö, de äganderättsliga
principerna samt principen om
frihet under ansvar ligger fast.
Arbetet inom det nationella
skogsprogrammets vägleds av
programmets vision:

Denna första handlingsplan
omfattar framför allt åtgärder
där staten har ett huvudansvar.
Handlingsplanen kommer att
uppdateras i dialog med intressenter, där inte minst strategisk
rådgivning av skogsprogrammets programråd kommer spela
en central roll. Regeringen förhoppning är att skogssektorn
och samhället i stort medverkar
med åtgärder till förverkligandet
av visionen och målen.

Regeringen har uppdragit åt
Skogsstyrelsen att fördela medel
till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de
fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi
(dnr N2018/04157/SK).
Åtgärder för fokusområde 1.
Ett hållbart skogsbruk med
ökad klimatnytta

Regeringen har uppdragit åt
Sveriges lantbruksuniversitet
”Skogen, det gröna guldet,
(SLU) att utforma ett utbildNedan följer en beskrivning av
ska bidra till jobb och hållbar de övergripande åtgärderna inom ningspaket i adaptiv älgförvalttillväxt i hela landet samt till
skogsprogrammets budgetram. I ning genom att uppdatera,
utvecklingen av en växande
handlingsplanen finns dessutom utveckla och förenkla befintlig
bioekonomi.”
utbildning
en mängd åtgärder inom olika
Skogsprogrammets strategi
politikområden som inte är inom (dnr N2018/04160/FJR).
beslutades den 17 maj 2018 och
skogsprogrammets budgetram
fokuserar på mål för fem fokusmen som är av betydelse för
Regeringen har uppdragit åt
områden som regeringen anser
skogsprogrammets vision.
Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) att genomföra en samär centrala för att nå visionen och
Övergripande
åtgärder
skogspolitikens jämställda mål.
hällsekonomisk konsekvensaRegeringen har uppdragit åt
nalys av metoden för att skydda
Handlingsplanen baseras på
Skogsstyrelsen att under åren
värdefulla skogar inom Ersättstrategin och innehåller kon2018–2019 bistå Regeringskansningsmark i Sverige AB, den så
kreta åtgärder utifrån skogsliet i det fortsatta genomförandet kallade ESAB-metoden
programmets vision och mål.
av det nationella skogsprogram(dnr N2018/04158/SK).
met (dnr N2018/04156/SK).
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Faktablad

Regeringen har uppdragit åt
Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) att redovisa prognoser
utifrån uppdaterade scenarier
för den svenska skogens och
skogsmarkens utsläpp och upptag av växthusgaser fram till
2030 i enlighet med beslut och
riktlinjer för redovisning till EU
och FN:s klimatkonvention
(dnr N2018/01213/SK).

pel samt stimulera innovation
och utveckling av nya byggsystem baserat på trä (
dnr N2016/06073/SK).

framtidsplattform Future
Forests utveckla kunskapen om
mångbruk av skog
(dnr N2018/04152/SK).

Regeringen har uppdragit åt
Skogsstyrelsen att bistå Regeringskansliet i proaktivt och strategiskt
påverkansarbete för integrering av
den internationella skogliga
dimensionen i enlighet med
skogsprogrammets inriktning.

Konkurrenskraftsutredningen
gjorde i sitt betänkande Attraktiv, innovation och hållbar –
strategi för en konkurrenskraftig
jordbruks- och trädgårdsnäring
(SOU 2015:15) bedömningen att
det finns tecken på att nuvaranRegeringen har gemensamt upp- de lagstiftning om jordförvärv
dragit åt Skogsstyrelsen och
och arrende hämmar företagsutNaturvårdsverket, att tillsamvecklingen på svensk landsbygd.
mans med Sveriges lantbruksRegeringen har därför uppdragit
universitet (SLU), utarbeta en
åt Sveriges lantbruksuniversitet
sammanhållen statistik för skogs- (SLU) att analysera nuvarande
mark (dnr N2018/04159/SK).
lagstiftning som omfattar såväl
skogsbruk som jordbruk
Åtgärder för fokusområde
(dnr N2017/04215/JM).
2. Mångbruk av skog för fler
jobb och hållbar tillväxt i hela Åtgärder för fokusområde
landet
4. Hållbart brukande och
bevarande av skogen som en
Regeringen har uppdragit åt
profilfråga i svenskt
Sveriges lantbruksuniversiinternationellt samarbete
tet (SLU) att via myndighetens

Regeringen har uppdragit åt
Skogsstyrelsen att utvärdera eller
låta utvärdera regeringens och
skogssektorns gemensamma
strategi Konkurrenskraft kräver
jämställdhet – Jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn inklusive de rapporter som har tagits fram inom ramen för
arbetet med att genomföra och
utvärdera strategin
(dnr N2018/03100/SK).

Åtgärder för fokusområde 5.
Ett kunskapskliv för ett
hållbart brukande och
bevarande av skogen
Regeringen har uppdragit åt
Skogsstyrelsen att genom rådgivning, kommunikation och
samverkan med yrkesverksamma i skogsbruket och skogsägare, samt där så är lämpligt med
forskare, miljöorganisationer
och andra delar av civilsamhället, bidra till ett mer variationsrikt skogsbruk
(dnr N2018/04153/SK).

Regeringen har uppdragit åt
Skogsstyrelsen att, tillsammans
med en organisation utpekad av
den finska regeringen, förbereda och genomföra en dialog om
hållbart skogsbruk och skogsindustri för beslutsfattare inom
EU, i form av årliga skogsexkursioner (dnr N2018/04155/SK).

Åtgärder för fokusområde
3. Innovationer och förädlad
skogsråvara i världsklass
Regeringen har beviljat föreningen Trästad stöd under år 2017
och 2018 för att genomföra kunskapsinsatser, sprida goda exem-
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