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Yttrande skrivningar nationella skogsprogrammet
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Länsstyrelseni Kalmar län tillhör inte remissinstanserna
för det nationella
skogsprogrammet
menvill ändålämnanedanstående
synpunkter.Länsstyrelsen
lämnarinte synpunkterpå förslageni detalj, utan har endastövergripande
kommentarer.Dessaövergripandesynpunkterlämnasgemensamtav länsstyrelserna
i
Jönköpings,Kalmar och Kronobergslän.
Länsstyrelsenserpositivt på regeringensambition att ta fram ett nationellt
skogsprogram.Skrivningarnai underlagsrapporterna
speglarden storabreddav
möjlighetersom skogensvärdenerbjuder.Länsstyrelsenvill uppmärksamma
och
berömmadet gedignaarbetesom arbetsgrupperna
har gjort genomatt ta fram de fyra
underlagsrapporterna.
Småland är en skogsregion
Vår regionrymmeren stor del av densvenskaskogsmarksarealen
och virkesförrådet.
Omkring 70 procentav Smålandsyta täcksav skogoch tillväxten är högreän i
övriga landet.I Smålandväxerskogarnamedöver 14 miljoner kubikmetervarje år,
vilket är över 10 % av skogstillväxteni Sverige.Skogsbruketoch förädlingenav
skogsråvara är mycketbetydelsefullför sysselsättningoch ekonomi.I Smålandfinns
75 procentav Sverigesträrelateradeindustri. Den småländskaskogenrymmerockså
helt unika naturvärden.
I Smålandhar vi 42 000 skogsägareoch den absolutamerpartenav skogenägs av
enskildaprivata skogsägare.
Strukturenmedmångaprivata skogsägareoch ett utbrett
familjeskogsbrukär utmärkandeför vår region och utgör en skillnad gentemotandra
skogsrikaregioneri Sverige.Det utbreddafamiljeskogsbruketinnebärsärskilda
förutsättningarför exempelvismångbrukandeav skogen.Den här strukturengör att
möjligheternaatt bedrivaett hållbart skogsbruki stor utsträckninghängersamman
medförutsättningarnaatt bo och bedrivaverksamhetpå landsbygden.Därför är
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frågor somrör dessaförutsättningaroch landsbygdsutveckling
särskilt betydelsefulla
för det småländskaskogsbruket.
Vissaförslag i underlagsrapporterna
omfattarpilotsatsningarinom angelägna
områden,exempelvisatt bilda Arena skogeni fem skogslän.Vilka län somär
skogslänframgårinte. Skogsbruketi södraSverigehar andraförhållandenän i norra
Sverige.Länsstyrelsenanseratt skogsrikalän i södraSverige, företrädesvisi
Småland,bör utgöranågraav dessaskogslän.
Samverkan för regional

utveckling

I Smålandfinns redanidag samverkani gemensamma
programsatsningar
inom
träområdet,bl.a. TräregionSmålandoch SmartHousingSmåland.Träregion
Smålandär ett initiativ för att stödjaoch stimulerautvecklingenav denträrelaterade
industrin.SmartHousingSmåland är en av Vinnova delfinansieradinnovationsmiljö
för smartboendeoch hållbar byggdmiljö i kombinationav trä och glas.
En regional skogsstrategi
Mot bakgrundav skogensstorabetydelseför vår regionhar flera regionalaaktörer
medkoppling till skogoch regionalutvecklingocksåbestämtsig för att gemensamt
ta fram en regionalskogsstrategiför de tre smålandslänen
meden handlingsplanför
utvecklingav skogensolika värden.Strateginska bidra till en utvecklingdär
företagandemedkoppling till skogensresurserstärksoch där skogensvärdennyttjas
på ett hållbartsätt.Den ska tydliggöraskogensroll för regionensutvecklingoch
synliggöraskogensvärdenidag och i framtiden.Arbetetgörsgemensamtav de tre
länenslänsstyrelseroch regionorganisati
oner,Skogsstyrelsen,
Linnéuniversitetet,
LRF och Södra.Arbetetskeri breddialog och samverkanävenmedandraregionala
aktörer.En viktig del i det gemensamma
arbetetär just att skapaen arenadär dessa
olika aktörermöts och kan diskuteraolika frågor som rör skogenur ett
utvecklingsperspektiv.
Arbetetär fortfarandei sin inledning. Målet är att ta fram en
gemensamvision och en handlingsplanmedkonkretaförslagpå insatseratt
kraftsamlakring i den kommandegenomförandefasen.
Detta ligger helt i linje med
de åtgärdsförslagi underlagsrapporterna
som gäller att skapaplattformaroch forum
för samverkankring de frågor somrör skogensnyttjandeoch utveckling.
Länsstyrelsenbedömersådansamverkansom mycket värdefull.
Forskning

och utbildning

- Särskilda

förutsättningar

i vår region

I flera åtgärdsförslaglyfts vikten av forsknings- och utvecklingsinsatser
fram och
samarbetemellanlärosäten,forskningsinstitutioneroch det omgivandesamhället
betonasi flera förslag.Länsstyrelsenvill här lyfta f ram behovetav forskningkring
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sydsvensktskogsbruk.Sverigeär ett avlångtland och förutsättningarnaför
skogsproduktionen
skiljer sig åt mellan norr och söder.Det finns skillnaderi klimat
och naturligaförutsättningar,tillväxttakt och naturtypermenocksåi ägarstrukturen.I
Smålandhar vi 42 000 skogsägareoch den absolutamerpartenav skogenägsav
enskildaprivata skogsägare.
De här skillnadernagör att det krävsatt bådeforskning
och utbildning anpassas
till de sydsvenskaförutsättningarna.Det f inns mellandet
offentliga, akademinoch näringsliveti Smålanden enighetom behovetatt, med
Linnéuniversitetetsombas,skapaett starktskogsforskningsinstitut
i Sydsverige.Det
är angelägetatt ansvaretför skoglig forskningoch utbildning fördelasmellan
relevantainstitutioneri hela landet.
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