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Remiss avseende underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges
första nationella skogsprogram
Bakgrund
Regeringenarbetari bred dialog medorganisationeri det civila samhälletoch myndigheterför att ta
fram ett nationelltskogsprogram.Visionen för programmetär ”Skogen– det grönaguldet – ska
bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landetsamttill utvecklingav en växandebioekonomi”.
Skogsprogrammet
skabidra till att stimuleraflera strategiskasatsningaroch politikområden,exv.
kl imat och miljömål, landsbygdsutveckling,
ny industrialisering,utvecklingav export,besöksnäring
mm.
Regeringenvill framför allt ha synpunkterpå avsnitt som berörstrategiskarekommendationer
och
åtgärdsförslagsamtavsnitt som beskrivermålbilder.De önskaratt synpunkternalämnasför
respektiveunderlagsrapport
.
Sammanfattning
Genomgående
mycketbra förslag– väljer att kommenteraett antal av de strategiska
rekommendationerna
och åtgärdförslagen.
1) Tydligarejämställdhetbör genomsyraprogrammet
2) Utbildning och komptensförsörjningen
går somen röd tråd i alla fyra underlagsrapporter
– och vi
behöverutbilda människorom skogpå flera plan och få en bredaregruppatt sökasig till
skogligautbildningar.Jaghar exv. blivit kontaktadav en jägmästars
tuderandekille som inte alls
kännersig hemmai den norm som finns inom utbildningen.Anledningentill att hankontaktade
mig var för att få veta att det var bättreute i verklighetenoch till viss del är det ju det.
Framföralltarbetarett antal företag/organisationermedjämställdhet
3) Hela värdekedjan måsteverkligenbetydahela värdekedjan.För att få hållbaraprodukterfrån
skogensåmåsteden ha sköttshållbart.Det innebäratt olika skogsbruksmetoder
måstetillåtas
(beskrivsi AG 1 genommångbruk)menman måsteävenseupp. Det måstefå finnasett
tillväxtperspektiv.Hela värdekedjanbetyderocksåatt manmåstesatsamedelpå teknik- och
teknikutveckling.Idag säljs det någonstansmellan 2500 – 4000maskinerper år, dvs marknaden
är nästanobefintlig. Utvecklingskostnaderna
för att ta fram nya hållbara,autonomamaskiner
som bådeskonarmänniskaoch mark är på tok för högamot intäkten.Kortvirkesmetodenkan
absolutöka mendet sker på exportmarknaden.
Den inhemskaoch skandinaviskamarknadenär
redan100 % -ig. Alltså skahållbartskogsteknikutvecklasmåsteett skogsprograminnehålla
medeloch incitamenttill teknikutveckling.Idag glöms det helatiden bort. ”man gillar att satsa
medeli slutet av värdekedjanpå spännandenya produktermeninte på hur man får fram dem”

4) Satsapå kommunerna.Kommunerhar ingenkunskapom vad skogenbetyderför dem.De vet
inte vilken nytta det gör för kommuneneller vilka tillväxtmöjlighetersom finns. Ex.vis så
återfinnsmångaav ägarnatill skogsfastigheter
utanför fastighetenslänsgräns,mångabor t.ex. i
Stockholm.Det innebäratt de skattardär de är folkbokförda.Så vinstenfrån skogshemmanet
tillfa ller en annankommun.Om dessadistansskogsägare
inte skötersin skogeller serom sina
fastighetersåinträffar åtminstonetvå saker.I) pga.lite skatteintäktertill kommunenminskar
skatteunderlaget
för service/vård/skola/omsorg.
Om husförfaller och skogenmisskötsså
minskarintressetför turistiskaföretagatt bedrivaverksamhet,då minskarunderlagetför
livsmedel,bensinmm mm. Men om kommunernalär sig mer om vad skogenbetyderför sin
resp.kommunfinns massorav möjligheteroch dettakan verkligeningå i ett skogsprogram.
5) Västerbottenkan (bör) absolutbli pilotlän för skogligasatsningarenligt en del förslagsom finns
i förslagen.
Yttrande

Synpunkter:

Underlagsrapport 1 ” Tillväxt, mångbr uk, värdeskapande av
skogen som resurs ” .

1. Lyft och utvecklaskogensalla värden

a.Åtgärdsförslag – Kartlägg skogensalla värden 3.1.1
i. Ett mycketbra förslagdär f.d. landshövdingMaria Norrfalks initiativ med
skogsexkursioneri samverkanmed kommunföreträder.Syfte att lyfta
kommunerstjänstepersoner
och politiker om skogensbidragtill samhälleti
form av jobb, hållbararåvaror,klimatnytta,ekonomiskavärden,folkhälsa,
sport,lekplats,skogshistoria,mångfaldoch natur- och kulturuppleverser
uppmärksammas.
Västerbottenkan varasådantlän tillsammansmed exv.
Sorsele,Vindeln och Umeå/Skellefteåkommun.
b.Åtgärdsförslag – Skapa incitament för ökat mångbruk av skog 3.1.2
i. Endakommentarenhär är att förslagetbör kompletterasmed hur statenska ta
ansvarför gamlareservat.Idag misskötsett stort antalnaturreservat.
Reservatenhar skapatsför att bevaraskogensom det sågut i ett visst skede.
Men i mångafall har statenstjänstepersonerinte haft kunskapeller medeltill
att förvalta reservatet– varför reservatetövergåtttill att varanågothelt annat
än när det skapades.All skyddadskogmåsteskötasför att upprätthållade
värdensom var anledningentill att denskyddades.Man får ocksåräknamed
att skyddsvärdetkan förändrassåmycket över tid att skyddetblir irrelevant,
därför bör planeringför hur sådanskogskafasasut ur från skyddet.
2. Ett kunskapsklivför skogen

a.Vässaforskning, högskola,universitet och yrkesutbildningar 3.2.1
i. Här föreslårAG 1 att utbildning till kandidatoch masterskaförläggastill tre
orter. Skogstekniskaklustret tycker det är ett dåligt förslag. I dag råderbrist
på sökandetill skogligahögskoleutbildningar.Exv. såfanns86 sökandetill

åretsjägmästarutbildningoch samtligakom in. Att ge utbildningenpå fler
platserger inte fler kompetentastudenter.Problemetligger hos
skogsnäringens
olika aktöreroch synenpå skogenoch desstjänsteroch
produkter.När näringenvisar på breddenav jobb, breddenav komptenser
och näringensförmågaatt jobba medhållbartbrukande,hållbaraprodukter
och tjänster,då kommerfler personeratt vilja utbilda sig inom skogliga
högskoleutbildningar.SLU, skogsvetenskapliga
fakulteten är ett av världens
bästaoch mestkompetentauniversitetnär det gäller skog.Skogsfakulteten
vid SLU placerarsig som nr två i världeninom skogsforskning(forestry)
samtsom nr 1 i världenbland skogligauniversitet. Listan toppasav USDA,
vars nätverkmed forskningsstationeri USA totalt setthar mycketstörre
resurserför skogsforskningän SLU. Att då inte nyttja en sådan
utbildningskapacitetvore slöserimed resurseroch stor kapitalförstöring.
– Arbetsgruppenskriver ” att SLU skata fram en marknadsföringskampanj
för att öka intressetför skogsrelevanta
utbildningarmed hjälp av en
mediebyrå”, dettakännsväldigt onyanseratoch ett utslagför att de inte
förståttproblemet.Det är hela sektornsom har alltför låg attraktivitet.
Ungdomarattraherasav en sektorsom ger meningsfulltarbetetoch fritid. Om
näringen(hela sektorn), tillsammansmed SLU visar på kompetens
försörjningsbehovet,
exv. Forskaresom genomsitt arbeteinte enbartkan ta
fram nya material(ersättaoljebaseradeprodukter)utan äventa fram metoder
och teknikerför ett hållbartskogsbruk(räddavärlden),teknikutvecklare,
skogsbrukare,skogsplanerare,
produktutvecklare,designermm mm. Jadå
kanskeskogenkan öka i attraktivetsom framtidaarbetsplats.Mao problemet
ligger inte hosSLU utan hosalla som blivandearbetsgivare.
b.Handslag om mer skog i skolan 3.2.2.
i. I grundenmycket bra förslag att satspå att fler barnkommeri kontaktmed
skogen.Vi får inte glömmabort det fina arbetesom görsvia Skogeni Skolan
och som medstöttningkan utvecklasytterligare!Vi har undermångaår
jobbat medatt arrangeraSkogskolloTM för tjejer i samarbetemed framförallt
Skogeni Skolanmenocksåmångaandraaktörer. Det är ett konceptsom det
vore bra om Skogsstyrelsen
fick i uppdragatt medverkatill spridningav.
Generelltbör alla som arbetarmedbarn ha genomgåtten genusutbildning.
Särskilt viktigt är det inom skogensom är en mansdominerad
arena. Här
finns stor potentialatt breddaframtidakompetensförsörjning
om
näringen/skolanvändersig till hela befolkningen.Här bör det tasfram en
genusutbildning,vilket kan skeliknandekursen”Makt & Kön”.
3. Sätt fart på mångbrukandetav skogen

a.Skapa Arena skogen– regionala utvecklings- och samverkansforum 3.3.1
i. Förslagetatt skaparegionalautvecklings- och samverkansforum
”Arena
skogen”är mycket bra. Att sammanföraolika intressenterinom skogsfären
för att skapatillväxt, jobb och stärkaett brett värdeskapande
av skogenär
välkommet.AG1:s förslag,att regeringenbör rikta ett erbjudandetill
regionalaaktöreri fem skogslänatt som pilotlän startaregionala”Arena

skogen”uppskattas.Vi menaratt Västerbottenvia SkogsriketVästerbotten
kan utgöraen sådanarena. SkogriketsVästerbottenhar fokuseratpå
jämställdhetoch arbetskraftsförsörjning
och Skogstekniskaklustret menaratt
Västerbottenabsolutbör varaett sådant pilotlän/region.
b.Stärk aktivt möjligheterna att leva, bo och verka i Sverigesskogsbygder3.3.2
i. Ja – och här vill vi poängteravikten av att Skogsprogrammet
fångarupp hela
värdekedjandvs. från plantering,skötsel/brukande,
avverkningtill skogens
alla nuvarandeoch kommande produkter.För att kunnabedrivaett hållbart
skogsbrukskrävs hållbaraskogsskötseltekniker.
Sverigeär idag ledande
såvälinom skoglig forskningmenävenvad gäller att ta fram
avverkningsutrustning.
Idag lämnasfå eller inga finansiellamedeltill
i nnovationerinom skogsmekanik/skogsteknik.
Skandinavisk/Svensk
tillverkning av kortvirkesmetodenhar till stor del sinaverkstäderi
glesbygdskommuner.
Här kan statenoch kommunerverkligenspelastor roll
för en levandelandsbygdgenomatt uppmärksamma
att hela värdekedjanska
inrymmasi Sverigesförsta nationellaskogsprogram.
c. Genomför förslag från landsbygdskommitténden parla mentariska landsbygdskommitténs delredovisning 3.3.2.1
i. Se punktenovan.
d.Utred artskyddsförordningen 3.3.2.2
i. Detta är viktigt för att säkerställaatt denär tillämpbar,effektiv och rättssäker.
Detta finns som förslagfrån bådearbetsgruppett och två. Förslagetär
dessutomi linje medSkogsstyrelsens
och Naturvårdsverkets
begäranhos
regeringenoch en förutsättning för att skapaen rättssäkerhanteringför
skogsbruket.
e.Regeringenbör göra en satsningför att stärka nätverk för skogsägandekvinnor.
3.3.3.4
i. Tankenär mycketgod – menhär måsteett förslag fram som visar på att man
menarallvar medsatsningpå skogsägandekvinnor. Då krävs det mer än 1
nätverksträffper år. Här bör regeringenta fram ett förslagliknande
”styrelsekraft”.Ett konceptdär kvinnor träffasregelbundetunder1 – 2 år.
Konceptetbehövertänkasigenomvad gäller teman,uppläggoch syfte och
Skogstekniskaklustretföreslåratt Skogsstyrelsen
tar hjälp av
jämställdhetsdirektören
i Västerbottenför att gå vidare medkonceptet.

Synpunkter:

Underlagsrapport 2 ” Virkesproduktion, övriga ekosystem tjänster och naturens gränser ” .

1. Effektivoch dynamisknaturvård
a. Mer dynamisk natur vård , DY NA 5.2.1
i. En spännande
idé och koncept.Kan absolututvärderasytterligare.
b. Utveckling av naturvårdande skötseloch restaurering av naturvärden och sociala
värden 5.2.4
i. Motiven för skyddandetmåsteutvärderasöver tid mot denaktuellaskogens
skyddsstatusparallellt med att skötselplaneruppdateras.Ett flertal fina skogsoch naturområdenskulle på såsättkunnaåteruppstå.I bildandetav nya
skyddsområden
måstetydligare skötselinstruktionertasfram samtplaneraför ev.
utfasning.

2. Mer virke inom naturensgränser
a. Bättre och effek tiv are föryn grin gar 5.3.1
i. Här ser vi mycketpositivt på tillgängliggörandeav fria geografiskadataoch
regelbundeninsamlingav laserskannade
datamed hög upplösning.Detta kan
ligga till grundför utveckling av stöd för maskinoperatörer
menocksåför
utvecklingav semin-autonoma/autonoma
maskiner.Vi är ocksåmycketpositiva
till teknikutvecklingavseendedrivning och markberednin
g då särskiltdet senare
områdetär eftersatt.Idag tillåter skogsbruketentreprenöreratt nyttja 30 år
gammalutrustning,förträdesvisgamlaharvar.Bättre anpassningav
markberedningsmetod
och modernamaskinerär skonsammare
mot markenmen
fortfarandeåterstårmycket att utvecklainom området.Här kan skogsstyrelsen
uppdratill SLU att forska för att få fram hållbararemetoderi samverkanmed
teknikutvecklare.
b. A nalyser, risk bedömnin gar och m etod er för produ k tion shöja nd e åtgärd er
inom naturen s grän s 5.3.2
i. Viktigt förslag, behovetatt utredaatt ävensättamål om produktion.
Produktionsfrågorna
har underlång tid kommit i skugganav miljöfrågorna.
Ett politiskt formuleratmål ger en störretyngd i produktionsfrågornasom är
viktiga för klimatet och i omställningentill ett biobaseratsamhälle.
c. Skogsbruk et ut vecklas mot ökad skonsamhetoch mindre förbrukning av fossil a
bränslen 5.3.5
i. Ett synnerligenviktigt områdeoch förslag.Här finns massormed kompetens
inom bl.a. SLUs Skogsfakultet,Fjärranalys.I samverkanmednäringslivetkan ett
flertal projekt genomförasmed nytta bådeför skonsamtskogsbrukmen ävenför
skonsammare
miljö för entreprenören.Detta är ett forsknings- och teknikområde
där Sverigeverkligenligger i framkantoch bör uppmärksammas
tydligt.
Gruvindustrinser exv. skogensom ett gott exempelpå hur scanningoch

automationkopplasihop på ett ekonomisktoch skonsamtsätt. Tag varapå detta.
d. Fortsatt fok us på produ k ti vitet och effekti vitet 5.3.6
i. Här utgör Skogstekniskaklustretett gott exempelpå hur ett innovationssystem
kan byggas.Åter vill vi poängteravikten av att helavärdekedjansynliggörsi
nationellaskogsprogrammet.
Om vi inte kan brukaskogenhållbart– ja då har vi
inte heller hållbaraprodukter– ävenom det är av fossilfritt material.
e. Ut vecklin g av metoder för bättre till varat agande av vi rke 5.3.7
i. Områdetär viktigt. Ett bra inspel/underlagkan hämtasfrån SLUs projekt SHEEP
somfinansieradesav Energimyndigheten
2012- 2014.

3. Balansmellanskogensvärden- ekosystemtjänsterfrån ord till handling
i. Det är viktigt att utgångspunkten
är att sektorsansvaret
och denlagliga ägande
eller brukanderätten
inte förändraseller urholkas.En grundläggande
utgångspunkt
bör varadialogen,på frivillig basisoch meddet tydliga syftet att skapaett
mervärdeför dem somdeltar.Dialogenkan varagrundför att utvecklanya
affärsmodellereller ersättningarför EST.
b. Värdering av ekosystemtj änster 5.4.1
i. Intressantförslagsom kan inrymmasi förslag5.4.2 och har synergiermed AG1s
förslag3.3.1
c. Plattformar för avvägningar mellan ek osystemtjänster 5.4.2
i. Dennaaktivitet kan kopplasihop medAG1s förslagom pilotlän. (förslag3.3.1)
ii. Här vill skogstekniskaklustretspelain att rennäringi samspelmedskogsbrukkan
arbetamedskonsammarkberedningeller ingenalls, artificiell spridningav lav
sommetodför utvecklingav rennäringen.
d. La ndskapsstr ategi för alla ekosystemtjä nster 5.4.4
i. Skogstekniskaklustretstödertankenmedförstärktkunskapsunderlag
för att
definieraekosystemtjänster
ur ett vetenskapligtperspektiv.
e. Ut veckla aff ärsmodeller och ersättnin g för ekosystemtjä nster 5.4.5
i. Skogstekniskaklustretserdettasomen viktig aktivitet och föreslåratt ett
helhetsgrepptasgenomatt förbättrakunskaps
- och planeringsunderlagen.
Utvecklanya verktyg för att sammanväga
olika ekosystemtjänster
och utveckla
arbetssättoch metoder.Skogstekniskaklustrethar i samverkanmedSLU och
institutionenför SkogensBiomaterialoch Teknik genomförtett antal
studentprojektmedDesignhögskolan
i Umeå.Dettamaterialkan varaväl värt att
ta medi inledningenav dettaförslag.

f. Renskötsel och skogsbruk i samverkan 5.4.7
i. Skogstekniskaklustretserpositivt på att arbetsgruppen
lyfter dennafråga.Malå
kommunhar underett antalår haft en bra modell för samverkan,vilken är väl
värd att titta på. Likasåhar SLU och finska forskaretittat på markpåverkanvad
gäller renlav.Intressantastudierfinns att hämtadär. Här lämnarvi samma
kommentarsompå förslag5.4.2:”Här vill skogstekniskaklustretspelain att
rennäringi samspelmedskogsbrukkan arbetamedskonsammarkberedningeller
ingenalls, artificiell spridningav lav sommetodför utvecklingav rennäringen.”

4. Kunskapslyftför skogen
i. I alla fyra arbetsgrupper
har manpekatpå behovetav kompetensförsörjning
och
kunskapslyft av olika slag.Fleraav förslagenhar storasynergieffekteroch här bör
särskildpersonutsesför att särskiltgå igenomalla fyra arbetsgruppers
förslagtill
utbildning.Däreftersammanställa
democh lämnaförslagsomåtergår ut på
remiss.Dettaär ett av de absolutviktigasteområdenai det kommande
skogsprogrammet.
b. Förstär k t finansiering av tillämp ad forskning och innovation 5.5.1
i. Det är ytterstviktigt att förstärkafinansieringenav tillämpadforskningoch
innovation,framförallt i dentidiga delenav värdekedjan.Hela skogssektornhar
en mycketstor utmaninggenomatt denanseskonservativoch har svårtatt ta till
sig forskningsresultat.
Det kan exemplifierasmedföljandeuttalandefrån
Strategiskaforskningsrådeti sambandatt det söktesmedelför att forskapå
automationi skogsbruket
. ”T his is a small applicationarea with an industry
havinglimited experienceof adopting newtechnology.It would be a disruptive
change,which is unlikely whenmostcompaniesare SME with small resources
for R&D”. Samtidigtser gruvnäringenpå skogensom en förebild avseendejust
automationav maskineroch verktyg.
Här behöververkligenforskningsfinansiärerlära sig mer om vad sompågåroch
hur näringenfaktiskt arbetarframgångriktoch världsledandeinom området.
c. Säkr a och ut veckl a skogli ga forsknings- och utbildnin gsm iljöe r 5.5.2
i. I dagråderbrist på sökandetill skogligahögskoleutbildningar.Exv. såfanns86
sökandetill åretsjägmästarutbildningoch samtligakom in. SLU, skogsveten
skapligafakultetenär ett av världensbästaoch mestkompetentauniversitetnär
det gäller skog.Skogsfakultetenvid SLU placerarsig som nr två i världeninom
skogsforskning(forestry) och nr ett inom skogligauniversitet. Listan toppasav
USDA, vars nätverkmed forskningsstationeri USA totalt setthar mycketstörre
resurserför skogsforskningän SLU. Att då inte nyttja en sådan
utbildningskapacitetvore slöserimedresurseroch stor kapitalförstöring.Att ge
utbildningenpå fler platserger inte fler kompetentastudenter.Problemetligger
hosskogsnäringens
olika aktöreroch synenpå skogenoch desstjänsteroch
produkter.Så när näringentar dennafrågapå allvar och verkligenvisar på

förståelsenav jämställdhet,breddenav jobb, breddenav komptenseroch
näringensförmågaatt jobba medhållbartbrukande,hållbaraprodukteroch
tjänster,då kommerfler personeratt vilja utbilda sig inom skogliga
högskoleutbildningar.
Om näringen,tillsammansmed SLU visar på kompetensförsörjningsbehovet,
exv. f orskaresom genomsitt arbeteinte enbartkan ta fram nya material(ersätta
oljebaseradeprodukter)utan äventa fram metoderoch teknikerför ett hållbart
skogsbruk(räddavärlden),teknikutvecklare,skogsbrukare,skogsplanerare,
produktutvecklare,designermm. Jadå kanskeskogenkan öka i attraktivetför
framtidaarbetsplats.När söktrycketär såhögt att det inte ryms fler studenter
inom SLU, ja då kan man gå vidareoch seom behovetav ytterligare
utbildningsorter/aktörerfinns.
d. Ut veckl a skogeni skolan 5.5.4
i. SkogstekniskaklustretstöderförslagetmedkonceptetSkogeni Skolanffa. att
föra in det i grundskolansläroplan.Dock vill vi skickamed att alla som arbetar
med skogeni skolanbör ha en högskoleutbildninginom jämställhet,liknande
”Makt & Kön”.

5. Styrningmot svenskamodellen för brukandeav skog1.2
a. Utredning om styrmedel för landskapsstrategier5.6.1
i. Det är viktigt att trycka mer på ”landskapsperspektivets”
betydelseför en
effektiv naturvårdoch EST. Fortsattarbetemed Grön Infrastrukturinkl. EST
med ökat deltagandefrån sektorn.På såvis kan ocksådet skapaslångsiktigaoch
mer förutsägbaraagerandenvid t.ex. höganaturvärdenoch andravärdensåsom
produktion.
b. Utredning om ett förenklat regelverk 5.6.2
i. Ett smidigareoch enklaresamspelmellanmyndigheteroch skogsägaresom
utvecklas ser Skogstekniskaklustret som positivt. Tydliga och förenklade
regelverkär alltid bra för dialog och demokratinsutveckling.
c. Översyn av artskyddsförordningen 5.6.3
i. Artskyddsförordningenoch desstillämpning bör utredas.Viktigt att utredningen
sker medbrett deltagande.
d. Utredning av mål för produktion 5.6.4
i. Svenskskogstårtill stor del för svenskvälfärd. Det är väldigt viktigt att svenska
skogenfortsattfår och ska brukas.Produktionsfrågorna
har underlång tid
kommit i skugganav miljöfrågorna.Ett politiskt formuleratmål ger en större
tyngd i produktionsfrågornasom är viktiga för klimatet och i omställningentill

ett biobaseratsamhälle.
e. Kunskapsunderlag för skydd av skog 5.6.5
i. Förslagetkan kopplasihop med utredningenom mål för produktion.Här bör
kompetensfrån ”Future Forests”tastillvara.

Synpunkter:

Underlagsrapport 3. ” Främjande av biobaserade produkter
och energi, smarta transporter, en skogsindustri i
världsklass och ökad export ”.

1. Samhällskontraktför en växandebioekonomi
a. Samhällskontrakt för en växande bioekonomi 5.1.1
i. Intressantförslagdär Skogstekniskaklustret gärnaserett utvecklatförslag.

2. Stärkagrundläggandetillgångar
a. Trygga tillgången till råvara för optimalt värdeskapande5.2.1
i. Viktigt förslag, behovetatt utredaatt ävensättamål om produktion.
Produktionsfrågorna
har underlång tid kommit i skugganav miljöfrågorna.
Ett politiskt formuleratmål ger en störretyngd i produktionsfrågornasom är
viktiga för klimatet och i omställningentill ett biobaseratsamhälle.
(SynergimedAG2 5.3.2 och 5.6.4)
b. Genomlysutbildningssystemetoch identifiera kompetensluckor 5.2.2
i. I alla fyra arbetsgrupper
har manpekatpå behovetav kompetensförsörjning
och
kunskapslyftav olika slag.Fleraav förslagenhar storasynergieffekteroch här bör
särskildpersonutsesför att särskiltgå igenomalla fyra arbetsgruppers
förslagtill
utbildning.Däreftersammanställa
democh lämnaförslagsomåtergår ut på
remiss.Dettaär ett av de absolutviktigasteområdenai det kommande
skogsprogrammet.
Här vill Skogstekniskaklustret återpekapå vikten att kunskap
och kompetensinom jämställdhetbör ingå.
c. Starta ett innovationsprogram för produktion och processer5.2.4
i. Skogstekniskaklustretsertacksamtpå att dennadel av värdekedjanomnämntsi
underlagsrapporten
och kan inte nog betonavikten av förslaget.För att bibehålla,
utvecklaoch stärkakonkurrenskraften
i densvenskaskogssektornär det
synnerligenviktigt att tillräcklig finansiell volym skapasoch då gärnai ett
samarbetsprogram
mellanakademi,statoch industri.Redanidag finns ett väl
fungerandeinnovationssystem
där SLU, LTU Umu, Skogforskoch Skogstekniska
klustretingår och somkan tjänasomföredömeoch medverkatill formulerandet
av nämndainnovationsprogram.

3. Möjliggör övergångtill bioekonomi
a. Näringspolitik för stärkt konkurrenskraft 5.3.1
i. Ett smidigareoch enklaresamspelmellanmyndigheteroch skogsägaresom
utvecklasser Skogstekniskaklustret som positivt. Tydliga och förenklade

regelverkär alltid bra för dialog och demokratinsutveckling.
(synergimedAG 2 förslag 5.6.2)

b. Förstärkt innovationskraft och kommersialisering av forskning 5.3.2
i. Här hänvisarvi till Strategiskainnovationsprogrammet
BioInnovation.Åtgärden
kan kopplastill det programmet.Koppling bör ocksåsketill universiteten
s olika
innovationskontorsom bl.a. etableratsmed medelvia utbildningsdepartementse
modell för fördelningav medeltill innovationskontorvid universitetoch
högskolor.
c. Etablera och vidareutveckla innovations- och samverkansmiljöer för nya varor
och tjä nster 5.3.3
i. Skogstekniskaklustretmenar att dettaförslagskulle kunnautvecklasunder
paraplyet”BioInnovation”.
d. Stimulera urbant träbyggande 5.3.4
i. Hållbart byggandeär viktigt för såvälmiljön somför hälsosamtboende.Sedan
ett antalår finns ett väl fungerandenätverk/förening.Trädstadvill inspireratill
att utvecklaträbyggnationoch spridakunskapom hur dettagörspå bästamöjliga
sätt– tekniskt, miljömässigtoch ekonomiskt.På sikt är syftet att därigenom
skapaen europeiskoch global marknadför svenskindustriell träbyggnadsteknik.
Skogstekniskaklustretföreslåratt Trädstadfår ett uppdragatt fördjupasitt arbete
inom området.Ett annatintressantexempelsom vi gärnalyfter in här är Umeå
universitetsprojekt +projektet,där är syftet att forskaretillsammansmed externa
samarbetspartners
utvecklateknik för att görastorskaliga3D-utskrifter av
cellulosabaserade
material.Det handlarinte om någrasmåutskrifter. Målet är att
görautskrifter av hus.
e. Skapa en gemensamsvenskkommunikationsplattform 5.3.5
i. EtableraSverigesom ett grönt varumärke”Sweden– Developedby Forests”en
gemensamplattform för den svenskaskogsfärensmöjlighet att bidra till global
hållbar utveckling och skapaen ökad efterfråganpå hållbarasvenska
skogsbaserade
innovationer,produkteroch tjänster.Skogssfärens
aktörerverkar
på en global marknad,ömsesidigtberoendeoch till en hög gradkonkurrensutsatt
miljö. Samtidensinformationsöverflöd ställernya krav på strategiskinformation
och proaktiv marknadsföring.Synsmaninte finns maninte. För att stärkasvensk
exportindustri,drivkrafter för ökat värdeskapande
med skogensom basoch
viljan att investerai Sverige behöveromvärldenfå en tydligarebild av vad
Sverigeoch den svenskaskogssfärenstår för, och erbjuder.Därför föreslårvi att
dettagörsgenomatt återupptadet förslagsom tidigarearbetatsfram av Business
Sweden(SeAG4 5.3.5)

4. Genomförandeav ett nationellt skogsprograminom ett bioekonomisktramverk.
a. Genomförandeav ett nationellt skogsprograminom ett bioekonomiskt ramverk
5.4.1
i. Skogstekniskaklustretmenaratt det är viktigt att det tidigt etablerasen
styrningsstrukturför det nationellaskogsprogrammet
och som understryker
långsiktighetoch vidmakthållerdialogen.Därför förordarvi en funktion inom
Regeringskansliet
med ansvaratt driva den fortsattaprocessenmed hjälp av
befintliga myndigheter,näringslivoch relevantaorganisationer.Detta kan
kopplastill AG 4:s förslagtill organisation.(förslag
5.4.41)

Synpunkter:

Underlagsrapport 4. ” Internationella skogsfrågor ”

1. Prioritera skogi svenskutrikespolitik
a. Et abler a skogensom en profilfr åga i svenskutri k espolitik 5.1.1
i. Med den pågåendeomställningentill bioekonomi– Sverigesambitionatt varaett
fossilfritt välfärdslandhar Sverigesåvältrovärdighet,kraft och förmågaatt bidra
till en hållbartillväxt . Sverigekan på ett myckettrovärdigtsätt, tack vare vår
erfarenhet
, prioritera skogensroll för en hållbarglobal utvecklingi våra
förbindelsermedoch politik gentemotandraländer.
ii. Genomfördärför en tydlig och välförankradprioritering i svenskutrikespolitik om
skogensavgörandebetydelseför hållbarutveckling. Detta ökar möjligheternaatt
nå centralanationellamål, framförallt vad gäller de globalamålenför hållbar
utveckling.

2. Internationaliserautbildning,forskning,fortbildning och näringsliv
a. Öka internationell samverkan mellan for skning och näringsliv 5.2.1
i. För att Sverigefortsattska behållaoch utvecklasin spetskompetens
och därmed
ligga i forskningensframkantbehöverSverigeöka sin internationellasamverkan
mellan forskningoch näringsliv.Därför behövervi skapainternationellt
forskningsutbyteoch företagssamverkan.
Det görs exv. av tydlig prioritering av
lämpligainternationellasamverkanspartners
samtförstärktforskningsfinansiering
för internationellsamverkan.
b. Stärk internationaliseringen av utbildnin g och fortbildnin g 5.2.2
i.

Internationellastudenteroch forskaresom verkari Sverigekan stärkasvensk
utvecklinggenomat bidra med sin kunskap,idéeroch synsätt.När dessa
återvändertill sinahemländeröverförssvenskaerfarenheteroch kunskaperom
exv. skogskötselmetoder,
processutvecklingoch förvaltningssystem.Därför
krävsen analysöver strategiskautbildningsområdenoch strategiska
studentutbytengöras,förslagsvis,i samverkanmellan Näringsdepartementet
och
Utbildningsdepartementet.
Detta kopplastill den organisationsom arbetsgrupp4
förslår, för strategiskomvärldsbevakningoch ledning (se åtgärdsförslag5.4.1)

c. Stimulera internationella k arriär vägar 5.2.3
i.

Skogstekniskaklustretföreslårinstiftandetav ett internationelltmentorsprogram
för personerinom skogssfärensom är intresseradeav, eller har haft utlandstjänst.

3. Integrerafrämjandet
i. Skogstekniskaklustretfinner förslagetatt stärkaskogligt biståndsom synnerligen
viktigt. Vi utvecklardet inte mer utansom motiveringtycker vi det diagramAG 4
illustreratområdetmedtalar för underrubrikernai rekommendationen.

b.
c.
d.
e.

Stärk skogligt bi st ånd 5.3.1
Brygga bistånds- och affärssamarbeten5.3.2
Främja export och handel i skogsnäringen5.3.3
Stärk innovation och hållbar konsumtion av skogsbaseradeprodukter och
tjänster 5.3.4
f. Marknadsför Sverige internationellt - ”Sweden– Developedby Forests”,5.3.5
i. Sverigekan genomatt etablerasig som ett grönt varumärketydliggöra/synliggöra
de viktiga erfarenhetervi har av att bruka skogenoch hur vi lärt av misstagoch
hur vi ständigtgenomdialogerutvecklaroch ställer om till ett fossilfritt samhälle.
BusinessSwedenkan i samordningmed SvenskaInstitutetutveckla”Sweden–
Developedby Forests”i samverkanmed organisationenför omvärldsbevakning
och ledning(förslag5.4.1).Självfallet bör arbetetsynkroniserasmed ”Team
Sweden”.

4. Säkraproaktivitet, flexibilitet och samordningi internationellaskogsfrågor
a. Inrätta en organisation för internationella skogsfrågor 5.4.1
i. Skogstekniskaklustretkan inte nog betonavikten av att en organisationenligt
nämndaförslaginrättas.Det kommeratt synliggörahelaskogsprogramet,stärka

svensktrovärdighetoch svenskindustri såvälvad gäller arbetstillfällenmen även
ökadeexportav såvälhållbart skogsbruksåsomprodukter.

Sammanfattande målbild för Sveriges första nationella skogsprogram
får illustrerasav arbetsgrupp4 bild. Måluppfyllelsenförutsätterocksåatt vi uppnåtten stark
samverkani skogssfäreni Sverige;att Sverigesaktörerär ” samordnade,säkra,starkaoch stolta i
skogsfrågor”. Med det menarvi att Sverigeutifrån en enadbild av vad hållbartskogsbrukinnebär,
medtrovärdighetkan visa att vi brukarskogensvärdenutanatt förbrukademsamtidigt somvi bidrar
till samhälletsolika målsättningar.Genomvår världsledandeut- bildning, forskning,produkt-,
tjänste- och affärsutvecklinginom bioekonominhar vi skapaten modell för omställningenmot ett
fossilfritt välfärdssamhälle
– vi har visat att det är bådemöjligt och samhällsekonomiskt
lönsamt.

Vindeln 2017-11-11

Maria Hedblom
Vd
Skogstekniskaklustretek. förening

Figur 4. Arbetsgrupp 4:s målbilder (de
två översta rutorna) samt
förutsättn ingar som behöver uppnåsi
Sverige för att målbilderna ska kunna
uppfyllas (nedre cirkeln).

