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Svar på remiss avseende underlagsrapporter från arbetet med at t ta
fram Sveriges första nationella skogsprogram .
Dnr N2015/2214/sk .
Näringsdepartementethar remitterat fyra underlagsrapporterfrån arbetet med att ta fram Sveriges
första nationellaskogsprogram
.
Ett nationellt skogsprogramskabidra till visionen om att ” Skogen– det gröna guldet – ska bidra med
jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingenav en växandebioekonomi” . Denna
vision är bra och av allra högstaintresseför SvenskaTrädbränsleföreningen.
Vi anmäldeocksåvårt
intresseatt delta i någonav de arbetsgruppersom nu levereratsinaunderlagsrapporter.Tyvärrkan
vi konstateraatt vi inte ens uppmärksammatssom remissinstansnär dessarapporter nu remitteras.
Det tycksossdärför som vår branschoch våra möjliga inspelinte efterfrågas.
Trädbränslehar en stor betydelseför landetsenergiförsörjningoch trädbränsletsökandebetydelse
lyfts fram och understryksi klimat- och energipolitiken.SvenskaTrädbränsleföreningen
är en
branschföreningför svenskaproducenterav trädbränsle till energiproduktionoch som råvaratill
förädladebränslensåsombriketter, pellets och pulver. Trädbränsleföreningen
s medlemmar1 är alltså
bioenerginsbasindustrisom produceraroch levererarungefär80 procent av det trädbränslesom
säljspå den svenskakommersiellamarknaden.
Mot bakgrundav ovanståendevill SvenskaTrädbränsleföreningen
likväl bidra till processenmed att
utvecklaett nationellt skogsprogramför Sverige. Vi har följande synpunkter:
För det första är det viktigt att inse att ett nationellt skogsprograminte bör sessom en produkt utan
som en cykliskprocesssom behöverett långsiktigtåtagande. Svenskaträdbränsleföreningen
välkomnaren sådanprocessdär skogensbetydelseför hela samhälletbeaktas, där flera
politikområdenoch hela värdekedjanryms.När vi utvärderardagenssystemär det uppenbartatt
helhetssynensaknas.Tyvärrgår detta igen när vi läserunderlagsrapporterna.
Trädbränsleföreningens
generellaintryck av rapporternaär: Såmångamöten och så få konkreta
idéer och förslagsom styr mot den övergripandevisionen.Tittar man på de medverkandei
gruppernaär det en handfull som stickerut mot ett vanligt möte hos Skogsstyrelsen
, uppenbartär
branschenganskahomogenoch traditionell. Gruppernatycksdärutöver ha fått i uppdragatt vara
överensvilket kan ha bidragit till att förslagensom läggsi flera fall är tama och av alltför allmän
karaktär. Gruppernahar dessutomarbetat var för sig vilket återigenresulterat i det stuprörstänkandesom går tvärtemot de ursprungligatankarna(hos MCPFE)med ett nationellt skogsprogram.

1

Medlemmari SvenskaTrädbränsleföreningen
är skogsbolag,skogsägarföreningar,
Sveaskog,köpsågverkoch
andra biobränsleaktörer.Fullständigförteckningfinns på vår hemsida,www.tradbransle.se
.
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I arbetsgrupptre behandlasidéer för genomförandeav bioekonomiinkluderandebl a råvarumobiliseringoch innovation, dock inget specifiktom energi. I arbetsgrupp fyra behandlasglobal
utvecklingoch export men varkeni grupp ett eller i två finns särskiltkonkretaförslaghur
produktionenav skogråvaraskaöka. Vilkainsatsersom krävsför att aktiva handlingarskaskeut e i
skogen,hos markägareoch skogsförvaltare, saknas. Grupptre skriveratt aktivt skogsbrukska
stimuleras.Men hur är en uteståendefråga.Utan produktion av timmer, massavedoch energiråvara
blir det varkenförädlingeller export. Råvarafrån skogenkan och behövernyttjas i allt från trähus,
pappersförpack
ningaroch energi till nya produkter i en biobaseradsamhällsekonomiför att vi skanå
skogsprogrammets
vision,såvälsom Parisavtalet.
Skogsbruketsekonomiär ocksåen förbiseddfråga.Skogstillväx
ten är större än avverkningarnai
Sverigeoch i nulägetfinns vissmöjlighet att öka uttaget av timmer och massaved.Det ger även
ökadevolymer av biprodukter. Störstapotentialen finns framförallt i ökat uttag av primärt
skogsbränsle,t ex grenaroch toppar (GROT)
. Idaglämnasmycket biomassakvar då efterfrågan
stagnerat. Särskilti norra Sverigehar en stor mängdbiprodukter i kombinationmed ökad avfalls- och
returträanvändningkvävt marknadenför primära skogsbränslen.Mängdenskogsbränsleär dock
beroendeav att sågtimmeroch massavedavverkas.Det blir alltsåinga stora skogsbränsleuttag
om
inte de traditionella sortimentenefterfrågas.
1. TILLVÄXT
, MÅNGBRUK
, VÄRDESKAPANDE
AVSKOGENSOMRESURS
Förslagpå hur tillväxten och skogsbruketsekonomikan förbättras saknastrots att inledningenspår
ökad efterfråganpå förnybararåvaror.Rapporten från grupp ett behandlarframförallt mångbruk,
och hur skadå detta stimulerasi skogen?Ingaidéer presenterasutan det skamyndigheteranalysera.
Trädbränsleföreningenmotsätter sig inte att mer mångbruksker i skogenmen de svepandeförslag
som förs fram tycksbli ganskakostsammasamtidigt som det är oklart om vilka verkligabehovsom
finns. Det som efterfrågasav gruppenkanskeredan föreliggerinom andra branscheroch näringar
och det som krävskanskei stället är ett fördjupat samarbetemellanmyndigheteroch universitet.
Ochdetta samarbeteär något som kunde initieras från staten genomregleringsbrev.Mer
tvärsektoriellasatsningarbehövs,dock inte bara med föreslagnaturism och mångbruk,utan ännu
viktigaremed bl a teknik, kemi, och energi.
Infrastruktur och servicei hela landet är en förutsättning för skogsbranschens
utveckling, och om
reella behovoch reell efterfråganfinns kommer mångbrukatt utvecklas. Efterfrågan,företagsutvecklingoch entreprenörskapkan inte drivasav myndigheter.Stödtill företagsutvecklingfinns
redan idag och möjligenbehöverkunskapenom detta ökas. Det är ävenviktigt, som grupp ett
skriver,att skogsägareuppleverrättsäkertillämpningav artskyddsförordningenoch nyckelbiotoper
samt att intäkter från skogsbrukävenfortsatt kan fördelasöver flera år.
Skaden övergripandevisionennåskan inte mångbrukoch anpassadskogsskötselske på virkesproduktionensbekostnad.Precissom virkesproduktionbehövervaror och tjänster sprungnaur annat
nyttjande av skogensom resursvara marknadsdrivenoch byggapå affärsmässighet.
GRUPP1, 2 OCH3 OM KOMPETEN
SFÖRSÖRJNING
OCHATTRAKTIONSKRAF
T
Gruppett vill lockafler till vad som ser ut att vara ännu flera utbildningsplatser.Hur det skagå till?
Ingaidéer, utan gruppenanseratt en marknadsföringsinsats
bör genomförasav SLU.Somom SLU
inte redan idagmarknadsförsinautbildningar.Gruppett nämnerävenatt en satsningpå forskning
inom relevantaområdenför svenskskog,inklusivemångbrukoch skogenssocialadimensionbör
göras. Men vilka är då de relevantaområdenaför fler jobb och ökad tillväxt som visionenönskar?
Intet svar.
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I grupp två finns liknandeidéer kring utbildning och kompetensförsörjningmen här nämnsi alla fall
att skogshushållning
är ett viktigt ämnesom måste stärkas.Trädbränsleföreningen
understryker
detta behov.Inte heller i grupp två finns någrakonkretaförslagtill hur attraktionskraftenkan ökas
förutom att det nämnsatt det finns jobb i branschenoch att det borde varatilltalande. I grupp ett är
ett förslagatt skapaen Arenaskogoch på så sätt skapajobb. Men hur? Olikaintressenterskadelta i
detta diskussionsforumoch på så sätt angesatt jobb skapas.Men om skogsnäringenoch skogeninte
kännslockandeför övrigt näringslivnationellt varför skulle det vara så regionalt?Ochvarför skulle
övrigt näringslivvilja delta i en regionalArenaskog?
Utbildningoch kompetensberörs äveni grupp tre och ävenhär föreslåsen utredning.Det är för
Trädbränsleföreningen
och dessmedlemmaruppenbartatt det saknasgrundläggandekompetens
om skogsskötsel,skogshushållning
och hur det påverkarbiomassaproduktionenoch ekonomini
skogsbruket.Genomatt sammanställaarbetsgivareserfarenheterfrån rekryteringartorde snabbten
inblick i vilka kunskapersom behöver lyftas kunnagöras.Vi ser inget behovav någontidsödande
utredning utan snararebehovav skyndsamtagerandeför att möte näringensbehov.
I detta sammanhangmåstekunskapom trädbränslenlyftas. Undervisningenbehöverbli mer
omfattande,djupgåendeoch sammanhållennär det gäller skogensroll och möjligheter för energiförsörjningen.Det behövsgrundläggandeförståelseför skogsbränslens
och trädbränslensbetydelseför
Sverigesenergiförsörjning, samt var och hur bränslenaproducerasoch var och hur de konsumeras.I
ett andrafördjupandestegkrävsökad kunskapom hela kedjanfrån skogtill användningav trädbiomassasom energi.Dennadel kan och bör integrerasmed andranärliggandeområdensåsomskogsskötsel,skogsteknik,skogsekologi,virkesläraoch logistik.
Det är viktigt att öka kunskapenom bådeskogsbrukoch vad allemansrätteninnebärbland allmänhet
och särskilthos unga.Ett nationellt skogsprogrambör förmedla insikter och kunskapom skogens
stora samhällsbetydelsetill allmänheten, och bidra till en stolthet över den svenskaskogenoch det
svenskaskogsbruket.Därutöverbehövervi förebilder som berättar hur roligt det är att arbeta med
skogpå ett eller annat sätt. I grupp ett liggerdockmycket fokuspå aktiviteter utomhusvilket torde
ge fel bild av dagensskogligaarbeten.
2. VIRKESPRODUKTION
, ÖVRIGAEKOSYSTEMTJÄ
NSTER
OCHNATURENS
GRÄNSER
Världenkan aldrig bli fossilfri om vi inte nyttjar potentialen i skogarna.Därför behövervi öka den
tillgängligamängdenskogsråvaraoch användaden mer. För att produceramer måsteskogarnaväxa
minst lika bra och gärnabättre äveni ett nytt framtida klimat. För detta krävsutveckladskogsskötsel.
Därutöverbehövervolymernakunnatas till vara äveni ett nytt sannoliktblötare och varmareklimat
vilket betyder att teknikenmåsteutvecklas.Störstbetydelseför framtida skogsproduktionär att de
grundläggandeåtgärdernai trakthyggesbruketutförs väl. Trädbränsleföreningen
genomfördenyligen
sin medlemsresaoch i år besöktesDanmark.Här fick vi se ett nytt skötselsystemför ökad biomassaproduktion som levereradestörre volymer till energimarknadenoch bättre ekonomitill skogsägaren.
För att åstadkommaen ökad skogsproduktionmåsteforsknings- och innovationssystemetstärkas,
och vi tillstyrker förslageti 5.3.6att helhetsperspektivav hela skogsbrukskedjan
prioriteras. Den
tillämpadeskogsforskningen
måstestärkasoch vidareutvecklasför att säkraett hållbart skogsbruk.
Det finns intressantauppslagbland annat beträffandeväxtförädling,återväxtmetoderoch gallringsprogram. Nyttjande av detaljeradinformation om mark och hydrologi(laserscanning)
kan ävenge
produktionslyft, då det bör kunnage minskadeskadoroch därmedhögre avkastning,utan negativ
miljöpåverkan.Areellt omfattande och ständigtnärvarandeskogsskador,som sänkerproduktionsnivån, behöverså långt möjligt hållastillbaka. Det gäller att förebyggaoch bekämpaskadorav
insekter,vilt, rotröta etc. Forskningför mer resistentaplantor är ocksåintressant.Svensktskogsbruk
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är oerhört effektivt i de enskildaleden men totalen glömsofta bort. Helankedjan från skogtill
industri behöverfungeraeffektivt.
Trädbränsleföreningen
menaratt förslageni avsnitt 5.3 i huvudsakbra men det är inga uppseendeväckandenyheter som presenteras.Mycket vet vi redan men utvecklingengår ändåonödigt
långsamt. Tyvärr saknasförslagkring hur utvecklingenkan stimulerasoch hur markägareoch
förvaltare skaförmåsöka aktiviteten. I avsnitt 5.4.3finns förslagatt Skogsstyrelsen
skainspirera till
mer variationsriktskogsbruk.Varför lyfts inte ocksåbehovet av myndighetensroll för att inspireratill
ökad produktion fram? I avsnitt 5.5.3finns en del skrivningarom breddadkompetensutveckling,men
det tycksframförallt handlaom allt annat än produktion. Det är synd.Ochär det verkligenbrist på
kunskapom skogensalla ekosystemtjänstereller liggerbristen i lättillgängligoch förståeligkunskap
och information? Ellerfinns andra orsaker?
I direktiven för nationellaskogsprogrammetframgår att förslagtill produktionshöjandeåtgärderska
analyserasoch sättasi relation till ekonomioch jobb. Det har dock inte dennagrupp bidragit med,
utan de hänvisaristället till forskningsinstitut.Trädbränsleföreningen
menar att det är ett rimligt
förslagoch vill trycka på att det är viktigt att detta genomförs.
Klimatanpassning
är inte med bland förslagen,men de framtida skogarnamåsteklara av ett framtida
klimat. Att verkaför ökad tillväxt utan att samtidigtverkaför minskadeavgångaroch ökad klimatanpassningär inte framkomligt. Här är det ocksåviktigt att det finns finansieringför ett proaktivt
skogsskyddsarbete,
inkluderandetraditionella likväl som nya skadegörare.Ett stort problem i dagens
skogarär bristen på balansmellanvilt och skog.Det är en svårfrågamen den måstelösasför att den
övergripandevisionenensskaha en möjlighet att nås.Förslageni avsnitt 5.4.6 är en start. Det är
viktigt att dessa genomförs.
Dagenssvenskaskogspolitikkombinerarhög miljöhänsyn,klimatnytta och ekonomisktillväxt. Den är
utformad utifrån den svenskaskogsmarkensägarstrukturoch det finns en stark politisk majoritet för
en skogspolitikbyggdpå principenom frihet under ansvar,sektorssamverkan
och jämbördiga
produktions- och miljömål. Enutvärderingav den svenskamodellenoch en översynav dess
styrmedel,måstesjälvfalletutgå från skogsprogrammets
visionoch från behovetav en ökad
skogsproduktion.Skogarna är mångfacetteradeoch har komplexastrukturer, det är därför omöjligt
att genomfyrkantigabestämmelserregleravad som är rätt eller fel. Detaljregleringleder till en
likriktning av naturvårdshänsynensom varkengynnarnaturen eller ekonomin. Sverigebehöver
transformerastill en biobaseradsamhällsekonomi.Enhållbar samhällsutvecklingkräver att
ekonomiska,miljömässigaoch socialahållbarhetsaspekterbeaktasoch att politiker vågar göra de
avvägningarsom krävs.Grupptvå tycksvilja lösapolitikerna från derasfunktion att ta ställning,
genomatt sätta konstrueradepris på olika ekosystemtjänster.Det är ett olämpligt och dyrt sätt att
agera.MiljökvalitetsmåletBegränsadklimatpåverkanbehöveromformulerasoch gesöverordnad
prioritet så att generationsmålet kan nås.Helhetssyninom politiken och ökadesatsningarpå
rådgivningär lämpligt för att nå aktivt hållbart skogsbruk.Följaktligenavstyrksföreslaget,i 5.6.5,att
låta enskildanaturvårdsforskareavgöravilken areal som skaavsättas.
3. FRÄMJANDE
AVBIOBASER
ADEPRODUKTER
OCHENERGI
, SMARTATRANSPORTER
, ENSKOGSINDUSTRI
I VÄRLDSKLASS
OCHÖKADEXPORT

Sverigemåsteställaom från fossilt till bio, och här har skogen betydanderoll. Bioekonomiär dock
mer än skogoch därför måstehela samhället arbeta tillsammansför att dennatransformationska
ske.Förslagetatt tydligarebeskrivavårt svenska hållbara skogsbruk, och verkaför fler samarbetenpå
EU-nivå är bra. Förslagetatt det nationellaskogsprogrammetskagenomförasinom ett
bioekonomiskt ramverkär i princip bra men arbetsgruppensförslagtill hur arbetet skaorganiserasär
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tveksam.Den biobaseradeekonominkräver helhetssyn.Här talasom parallellavärdekedjor,vilket
kännsmärkligt.
Arbetsgruppenbelyserträbyggandeoch nya biobaserade produkter men var finns idéernakring
energi?Lejonpartenav Sverigesträdbränslenförbrukasinom landet men vi är beroendeav en god
total ekonomii skogsbruketoch därför är internationell handelfundamentalt.Skogsbruketär
marknadsdrivetvilket gör att en internationellt konkurrenskraftigsvenskindustri krävsför att
betalningsförmåganför träråvaranskakunnaupprätthållas.Tillgångtill energioch effekt är härvidlag
ocksåvärdefullt och därför behöverSverigefortsatt nyttja fasta biobränsleni värme- och
kraftvärmeverk.I en snarframtid kommer effektbristenbli stor i Sverige,det kan biokraft motverka.
Infrastruktur är a och o i energibranschenoch här ser vi att det finns mycketatt göra. Vår råvaraär
skrymmandevarför längrelastbilar är lämpligt liksomstörre tågvagnar.Men tåg kräver också
fungerandespåroch terminaler och här finns ett stort historiskt investeringsunderskottsom måste
åtgärdas.Biodrivmedelär viktigt för att transportsektornskaminskasinautsläppoch Sverigefå en
fossilfri fordonsflotta. Vi tillstyrker förslagetatt synliggörasamhällsnyttanför gods.Smarta
transporter innebärinte att lastbilar slutar användas,utan att de nyttjas där de behövsoch att de då
drivs av förnybarabränsleni så hög utsträckningsom möjligt.
Det är uppenbartatt industrinsfokus på kostnadsjakt måsteersättasmed en strategi för ökade
intäkter. Tyvärrtycksinte detta genomsyrade förslagsom arbetsgruppenlagt, förslageni 5.3.3är
mycket svävande.Intrycket är att andra näringarskalösaskogsbranschens
problem istället för
tvärtom. Det är konstigt,för det finns ju idéer. I en debattartikel i Ny Teknikframfördesnyligen
lättviktsmaterial,avanceradebyggkomponenter,starkakompositmaterialtill fordon, nya typer av
batterier, byggmaterial som genomskinligtträ, textilier, transplantatinom medicinenoch inte minst
en ny generationav förpackningar.
4. INTERNATIONELLA
SKOGS
FRÅGOR
Vadgäller internationellafrågor är utformningenav hållbarhetskriterierden viktigasteför vår
branschför närvarande. Vi ser att all politik på energi- och klimatområdetinom EUär viktig för vår
del och ävenför hela skogsbranschen.
För att en stark bioekonomiskakunnarealiserasfinns krav
från näringenom långsiktigtstabilaspelreglersom måstetillgodoses.Det gäller båderätten att aktivt
bruka och användaskogen2 och möjlighetenatt gynnabiobaseradebränslenframför fossila
alternativ3. Vadgäller dessaakuta och aktuellafrågor är dock föreligganderapport vag.ÄvenEUpolitiken inom miljöområdet hadebehövt analyseras,här finns frågor som berörsav övriga
arbetsgruppersåsomart - och habitatdirektivets genomförandei Sverige.
Det finns däremot en hel del om bistånd,global utvecklingoch ökad internationaliseringav forskning
och utbildning. Förslagsom kan vara väl värdaatt arbeta vidaremed i den fortsatta processen.Dock
hade mer konkretaidéer kunnat lämnaskring EUsenergi-, klimat- och miljöpolitik. Det är ofta så att
EUspolitiker tar in underlagsrapporterinför sinabeslut och ibland är EFIleverantörav dessa.Varför
då inte föreslåatt Sverigeengagerarsig mer inom detta institut där vi redan är medlemmar?Därtill
finns förmodligenett behov hos de svenskaföretagens HR-avdelningaratt släppain fler personer
med utländskoch kanskeävenmer otraditionell erfarenhet.Kanskekan förslagetom ett internationellt mentorsprogramunderlätta.

2
3

Vilket nu berörsinom förslagfrån KOMom LULUCF.
EUsstadsstödsreglerhindrar detta idag.
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Vi behöverbruka och nyttja svenskbiomassamer. Det måstevi göra för att nå våra egnaklimatmål
likväl som i solidaritet med andraländer som behöverersätta fossilaoch andra resurskrävande
material med träråvara.Tittar man på vart de största volymernalevererasså ser man att svenska
sågverksprodukterexporterastill Storbritannien,Egypten,Tyskland,Norgeoch Danmark. Massangår
till Tyskland,Italien, Storbritannienoch Frankrike.Pappertill Tyskland,Storbritannien,Italien och
Frankrike.Det är alltså volymmässigtinte fråga om någramarknadersom liggerväsensskiltlångt bort
varkeni sträckaeller i kultur idag.Hur kommer framtiden att te sig och finns mer pengaratt tjäna på
andra marknader?Till syvendeog sisdt är det företag som producerarvaror och tjänster som säljer
och exporterar.Det är alltsåupp till företagensjälvaatt hitta sinakunder och se behovenhos dem.
Naturligtviskan omvärldsanalyseroch främjandeinsatserpå en övergripandenivå underlätta men
borde inte detta vara en uppgift redan idagför BusinessSweden?
KONKLUSION
Skogsråvaraär en förnybar resurssom har en central roll i den pågåendeklimatomställningenoch för
att åstadkommaen långsiktigthållbar samhällsutveckling.
Trädbränslefrån skogoch skogsindustri
utgör redan basenför storskaligproduktion av fjärrvärmeoch kraftvärmei Sverige.Biomassafrån
skogökar snabbtävensom bränsleför mindre industrier och andravärmekonsumenter
, och utgör
sedanlång tid en viktig del av skogsindustrinsegenenergiförsörjning.Framför osshar vi en
kommersiellutvecklingmot drivmedelframställdafrån trädråvara.De former av biomassafrån träd
som vi nu tar fram för energiändamålkommer ävenatt länkasmot nya kemiskaindustriprocesser
viket betyder att efterfråganoch flödenaökar ytterligare. Trädbränsleföreningen
verkar för en
utvecklingav branschen.Det sker genomerfarenhetsutbytemellan medlemsföretagen,studiebesök
och exkursionersamt genomatt påverkaoch delta i olika utvecklingsprojektför att främja
branschenseffektivitet och lönsamhet.Trädbränsleföreningen
verkar för att underlätta en fortsatt
ökad miljöriktig användningav trädbränslen till fjärrvärme,närvärme,kraftvärme,industrier,
vidareförädlingoch övrigaanvändare.
Ensådanlångsiktigverksamhetsom skogsbruk är beroendeav att grundernai politiken är stabila
över tiden. Ett nationellt skogsprogramär en process,inte en produkt eller en politisk programförklaring.Skogenär en sektor som är beroendeav, och som påverkarmångaolika politikområden,
nationellt och internationellt. Trädbränsleföreningen
menar att dessaunderlagsrapporteri det vidare
arbetet måstebehandlassom just underlagsrapporter
. De skasessom ett underlag bland flera andra
i dennalångsiktigacykliskaprocess. Vi erfar att mångabeslut idag som påverkarskogspolitikentas i
olika stuprör utan tvärsektoriellanalys,så kalladpolicyfragmentering.Stuprörstänkandetgör att
konsekvensernaav olika beslut inte alltid uppmärksammasoch förstås.Enskildabeslut inom olika
politikområdenkan ävenleda till målkonflikter,och idag saknasen fungerandeprocessför att
identifiera, avvägaoch ta ställningvid sådanamålkonflikter.Vi ser ävenbehovav faktabaserade
utvärderingarför att undersökaom och vad som skaförändras och effekten av tagnapolicyer.
Det finns diskrepansmellan arbetsgruppernasmålbilder och dagensverklighetmen förslagenför att
nå de mål gruppernavisionerarom är inte tillräckliga.Att arbeta i fyra separatagrupperskaparfrågor
såsom:Finnssvensk export av andraekosystemtjänster?Finnsnågonmarknadi Sverigeeller i
utlandet för det som det av grupp ett så omhuldademångbruketskaresulterai? Det har säkertvarit
värdefullt för sektorn att mötas i dessaarbetsgrupperför att ta fram idéer, och flera förslagär bra.
Trädbränsleföreningen
anseratt arbetet med det nationellaskogsprogrammetmåstefortgå, och
fortsätta varaen angelägenhetför hela skogssektornmen ävenandrasektorer.De mål som
programrådet,regeringenoch ytterst landsbygdsm
inister Buchtväljer att arbeta vidaremed inom
det nationellaskogsprogrammetmåstevara möjliga att nå och utvärdera.Framföralltmåste
åtgärdernastyra mot målen, och målenkonkret styra mot visionen. Processenbör självfalletvara
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öppen och de intressenter som deltar måsteta sin del av ansvaretoch bidra till att föra arbetet
framåt. Avvägningenoch prioritering måstevara upp till politiken, då politikernaär folkets
representanter.Men det behövsävenen förståelseför hur marknaden fungerar. Att sätta mål som
inte fungerarpå en fri marknadär meningslöst.
SvenskaTrädbränsleföreningen

Karin VestlundEkerby
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