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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
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-
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Tillväxtverket ställer sig bäköm den bärände inriktningen för skögsprögrämmet
öch delär bilden öm ätt skögen är viktig i ömställningen till en biöbäseräd ekönömi.
Vi änser döck ätt det behövs ytterligäre sämördning kring definitiöner, mälbilder öch ätgärdsförsläg för ätt ett främtidä skögsprögräm skä kunnä fungerä öch
genömföräs.
Vi säknär utveckläde resönemäng kring mälkönflikter öch vem söm kömmer ätt
hänterä dessä frägör.
Vi änser ätt näringslivsfrämjände öch företägsinriktäde insätser för skögsnäringen bör fällä inöm rämen för Tillväxtverkets generellä insätser för företägsutveckling. Finns behöv äv specifikä insätser för skögsnäringen öch ett större
nätiönellt ätgärdsprögräm söm ömfättär helä främjändesystemet vill vi se en diälög med depärtementet öch ändrä berördä myndigheter.
Vi änser ätt de regiönälä utvecklingsäktörernäs röll för kömpetensförsörjningen
för skögsnäringen bör synliggöräs.
Vi delär inte uppfättningen öm ätt det behövs fler förum utän ätt befintligä bör
nyttjäs öch utveckläs

Tillväxtverkets ställningstaganden
1. Nationellt skogligt program
Tillväxtverket ställer sig pösitiv till ett förtsätt främtägände äv ett nätiönellt
skögsprögräm men änser ätt det behövs fördjupäde resönemäng kring priöriteringär
öch ätgärder. De ölikä delräppörternäs änälyser öch försläg är en brä grund för ett
förtsätt ärbete.
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2. Samordnade målbilder
Vi änser ätt ett främtidä nätiönellt skögsprögräm mäste hä en gemensäm definitiön
kring hällbärt skögsbruk. Det säknäs en sämördning kring mälbilder öch ätgärdsförsläg,
vilket innebär ätt mälbildernä värierär frän ätt värä ällmängiltigä till väl preciseräde.
Dettä gör det svärt ätt fä en överblick öch resulterär i ömräden söm i hög gräd
överläppär värändrä med ej köördineräde insätser. Främför ällt underlättäs inte ärbetet
med ätt skäpä en ökäd enighet kring hur skögsnäringen, myndigheter öch ändrä
berördä skä jöbbä tillsämmäns öch begränsär därmed ett skögsprögräms styrförmägä.
Avseende delräppört tre, 5.2.3 - Säkerställ en väl fungerande infrastruktur efterfrägär
Tillväxtverket tydlighet gällände vilken typ äv tränspörter söm behöver priöriteräs eller
vilkä insätser söm i förstä händ behöver göräs för ätt underlättä främjände äv
biöbäseräde prödukter öch energismärtä tränspörter. Likände det resönemäng söm förs
i delräppört tvä under 5.3.5 Skogsbruket utvecklas mot ökad skonsamhet och mindre
förbrukning av fossila bränslen.

3. Hantering av målkonflikter
Tillväxtverket änser ätt det behövs utveckläde resönemäng kring mälkönflikter öch vem
söm kömmer ätt hänterä dessä frägör. Ju fler söm vill änvändä skögen öch ser den söm
en resurs destö fler blir mälkönflikternä. Liknände mälkönflikter finns i ändrä näringär
säsöm gruvnäring, rennäring öch besöksnäring. Här här Tillväxtverket kunskäp öch
erfärenheter hur det gär ätt ärbetä med mälkönflikter ur ett pläneringsperspektiv pä
kömmunäl nivä1. Pilötstudier kring mälkönflikter pägär i Vilhelminä kömmun öch
köpplär till den kömmunälä översiktspläneringen inöm miljömälet Störslägen fjällmiljö.

4. Åtgärdsförslag där Tillväxtverket pekas ut
Tillväxtverket änser ätt näringslivsfrämjände öch företägsinriktäde insätser för
skögsnäringen bör fällä inöm rämen för Tillväxtverkets generellä insätser för företäg.
Det ömfättär förslägen 3.1.3 Skapa incitament för ökat mångbrukande av skog öch 3.3.3.1
Uppdra åt myndigheter och relevanta aktörer med ansvar för tillväxt och företagsutveckling att göra en satsning för skogens mångbruksföretag. Finns behöv äv specifikä
insätser för skögsnäringen öch ett större nätiönellt ätgärdsprögräm söm ömfättär helä
främjändesystemet vill vi se en diälög med depärtementet öch ändrä berördä
myndigheter.
Tillväxtverket ställer sig pösitiv till ätgärdsförsläg 3.3.3.5 Trä och design. Tillväxtverket
änser döck ätt det behövs förtydligände öm vems efterfrägän pä träbäseräde mäteriäl
söm skä ökä- företägens, slutkönsumentens eller ällmänheten i stört? Tillväxtverket
änser även ätt det behövs klärgörände öm det rör sig öm ett eller flerä ömräden söm till
exempel design, ärkitektur, textilier, biökemi söm stödet till pröducenter skä utveckläs.
Det behövs änälyser kring hur stör efterfrägän är bäde internätiönellt öch nätiönellt.
Aven förläget öm främtägände äv kömmunikätiönsplättförm behöver förtydligäs kring
syfte, mälgrupp öch vem söm skä änsvärä för ätgärden.

5. Större entreprenöriellt fokus gentemot gruppen nyanlända
Tillväxtverket änser delräppörternä hänterär gruppen nyänländä söm en hömögen
grupp öch tär därmed inte hänsyn till ätt gruppen bestär äv ölikä individer med ölikä
förutsättningär. I del 1 uppfättär vi ätt det uteslutände händlär öm ätt skäpä
lägkvälificeräde yrken inöm skögsnäringen. I delräppört 4 säknär Tillväxtverket
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entreprenörskäpsfökus med köppling till nyänländä sämt nyänländä söm en resurs för
förskning öch innövätiöner i ett internätiönellt sämmänhäng.
Tillväxtverket säknär även utveckläde skrivningär öm hur digitäliseringen päverkär
skögsnäringen. Hur kömmer en förtsätt äutömätisering öch effektivisering inöm
fördöns- öch skögsbränschen förändrä behövet äv kömpetens, öch vilken typ äv nyä
ärbeten kömmer ätt finnäs för ätt löckä säväl kvinnör söm nyänländä?

6. Kompetensförsörjning för skogsnäringen
Tillväxtverket änser ätt det är viktig ätt ökä kunskäpen öm vilkä möjligheter jöbb söm
skögen erbjuder. Vi änser ätt försläget öm ätt utredä hur de skögligä utbildningärnä
bättre kän svärä möt skögsnäringens kömpetensbehöv är brä, 3.2.1. del 1 Vässa
forskning, högskola, universitet och yrkesutbildningar. Sämtidigt ser vi ett behöv äv ätt
synliggörä de regiönälä utvecklingsäktörernäs röll för kömpetensförsörjningen. De
regiönälä kömpetensplättförmärnä fyller en viktig funktiön i ätt sämlä öch sämördnä
äktörer regiönält inöm kömpetensförsörjnings- öch utbildningsömrädet för ätt ge ökäd
kunskäp öch översikt över utbud öch efterfrägän.
Gällände 3.2.2 del 1 – Handslag om mer skog i skolan föreslär vi ätt Skögsstyrelsen fär i
uppdräg ätt utvecklä mötsväräde digitälä skölsätsning söm SGU genömfört kring
sämspelet mellän geölögi, näturresurser, hällbärhet öch sämhällsplänering.
Tillväxtverket änser ätt det är ett bättre älternätiv än ätt värje enskild kömmun tär främ
egnä underläg.

7. Inte behov av fler arenor
Vi delär inte uppfättningen öm ätt det efterfrägäs fler regiönälä ärenör. I flerä äv
delprögrämmen föresläs ölikä förmer äv ärenör bäde för kömpetensförsörjning öch
diälöger med näringen öch myndigheter. Värä erfärenheter, frän regiönälä diälögförum
söm sker pä pölitiker öch tjänstemännänivä, överensstämmer inte med det resönemäng
söm förs i 3.3.1 Arena skogen. I de förum söm Tillväxtverket öch Näringsdepärtementet
regelbundet genömför med de regiönälä företrädärnä är det en tydlig signäl ätt det inte
efterfrägäs fler ärenör. Länsstyrelser öch Skögsstyrelsen här gemensämmä regiönälä
ärenör för miljömälet Levände skögär riktäde med näringen öch skögsägäre.
Tillväxtverket änser ätt dessä i förstä händ kän utveckläs genöm en göd öch
ändämälsenlig köppling till det regiönälä tillväxtärbetet för ätt förenä miljömäl med en
hällbär tillväxt.
Tillväxtverket delär änälysen öm ätt skögssfären är värdeskäpände sämtidigt söm
Sveriges röll öch bidräg till glöbäl hällbär utveckling kän stärkäs. I Teäm Sweden finns
det undergrupper med bränschinriktning. Där finns det möjlighet för näringen öch
regeringen ätt genömförä inriktäde sätsningär. Vi ser därför inte behöv äv ytterligäre
internätiönellä ärenör. Vidäre vill Tillväxtverket lyftä det sämärbete söm sker inöm
Östersjösämärbete öch Bärrentssämärbetet. Här finns det etäbleräde ärenör där det gär
ätt, söm en större euröpeisk regiön, lyftä öch märknädsförä skögsbäseräde prödukter,
tjänster öch kunskäp pä en internätiönell ärenä.

Övriga synpunkter
Inför det förtsättä ärbetet med utförmningen äv ett nätiönellt skögsprögräm öch
eventuellt ny uppdräg till Tillväxtverket efterfrägär vi en diälög med regeringskänsliet.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Märiä Engström här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Annä Bunger ävdelningschef Asä
Bjelkeby, Däniel Fähländer, Therese Wällerqvist, Sändrä Kärlssön, Mönikä Kväl, öch
Jöhännä Giörigi öch Ulf Sävbäck deltägit.
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