Yttrande
Datum: 2016-11-10
Dnr: MIUN 2016/1702

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
Skog och klimatenheten
103 33 Stockholm

Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram
Sveriges första nationella skogsprogram
Ert dnr N2015/2214/sk
Mittuniversitetet har anmodats att lämna synpunkter avseende rubricerat
förslag. Ämnet är mycket angeläget och av stor betydelse för universitetets
utbildningar och forskning på skogens ekosystem och skogsbaserade produkter.
Till följd av en synnerligen ansträngd personal- och arbetssituation inom ämnet
har Mittuniversitetet inte möjlighet att ta sig an remissen på sedvanligt sätt och
måste därför begränsa yttrandet till några korta iakttagelser.
Arbetsgrupp 1, avsnitt 3.3.3.5
Trä och design. Mittuniversitetet har en Sveriges få utbildningar inom möbel och
byggnadshantverk. En stor del av de studenter som genomgår utbildningen blir
små entreprenörer i möbel och designbranschen. Mittuniversitetet vill särskilt
uttrycka sitt stöd för de strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag som
förs fram i avsnittet.
Arbetsgrupp 2, avsnitt 5.3.3.
Mindre skogsskador. Universitetet bedriver forskning inom området
miljöanpassade metoder för att minska svamp- och insektsskador.
Mittuniversitetet ställer sig också inom det området positivt till föreslagna
strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag.
Arbetsgrupp 3, avsnitt 5.3.3.
Etablera och vidareutveckla innovations- och samverkansmiljöer för nya varor och
tjänster. Mittuniversitetet ser ett stort värde om man kan stimulera samverkan

med andra branscher men upplever samtidigt att det behövs mera än bara
”passiva” miljöer. Har man något nytt att erbjuda så väcker det ofta intresse. Det
är svårt att slå elektroniska kommunikationskanaler i sådan kommunikation
genom fysiska miljöer som oftast bygger på att man träffas på plats.
Hur än man hittar varandra, så kommer man snabbt till frågan om tester eller
demonstrationsföremål. Sådant kostar pengar eller kräver utrustningar som ofta
saknas. Konkretion krävs för att komma framåt. Mittuniversitetet
rekommenderar en satsning på etablering och drift av test och
demonstrationsmiljöer samt en nationell samverkansplattform för
informationsspridning mellan dessa.
Arbetsgrupp 3, avsnitt 5.2.4
Starta ett innovationsprogram för produktion och processer. Ett antal stora nationella
innovationsprogram har startats i Sverige. För Mittuniversitetet framstår det som
oklart på vilket sätt innovationsprogrammet skiljer sig från BioInnovation
(finansierad av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS) som redan är på
gång. Mittuniversitetet rekommenderar att man till största möjliga mån drar
nytta av befintliga program och att man planerar ett eventuellt nytt program så
att det dessa.
Beslut att avge detta yttrande har fattats av rektor Anders Söderholm efter
föredragning av centrumledare Kaarlo Niskanen. Närvarande vid den slutliga
handläggningen har prorektor Mats Tinnsten, förvaltningschef Håkan Stenström,
sekreterare Lena Stenmark samt studentkårernas representant Richard Läth
varit.
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