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Yttrande skrivningar nationella skogsprogrammet N201 5 -
221 4 - SK
Länsstyrelsen i Kalmar län tillhör inte remissinstanserna för det nationella

skogsprogrammet men vill ändå lämna nedanstående synpunkter. Länsstyrelsen

lämnar inte synpunkter på förslagen i detalj, utan har endast övergripande

kommentarer. Dessa övergripande synpunkter lämnas g emensamt av länsstyrelserna i

Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Länsstyrelsen ser positivt på regeringens ambition att ta fram ett nationellt

skogsprogram. Skrivningarna i underlagsrapporterna speglar den stora bredd av

möjligheter som skogens värden erbjuder. Länsstyrelsen vill uppmärksamma och

berömma det gedigna arbete som arbetsgrupperna har gjort genom att ta fram de fyra

underlagsrapporterna.

Småland är en skogsregion

Vår region rymmer en stor del av den svenska skogsmarksarealen och virkesför rådet.

Omkring 70 procent av Smålands yta täcks av skog och tillväxten är högre än i

övriga landet. I Småland växer skogarna med över 1 4 miljoner kubikmeter varje år,

vilket är över 10 % av skogstillväxten i Sverige. Skogsbruket och förädlingen av

skogsråv ara är mycket betydelsefull för sysselsättning och ekonomi. I Småland finns

75 procent av Sveriges trärelaterade industri. Den småländska skogen rymmer också

helt unika naturvärden.

I Småland har vi 42 000 skogsägare och den absoluta merparten av skogen ä gs av

enskilda privata skogsägare. Strukturen med många privata skogsägare och ett utbrett

familjeskogsbruk är utmärkande för vår region och utgör en skillnad gentemot andra

skogsrika regioner i Sverige. Det utbredda familjeskogsbruket innebär särskilda

fö rutsättningar för exempelvis mångbrukande av skogen. Den här strukturen gör att

möjligheterna att bedriva ett hållbart skogsbruk i stor utsträckning hänger samman

med förutsättningarna att bo och bedriva verksamhet på landsbygden. Därför är
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frågor som rör dessa förutsättningar och landsbygdsutveckling särskilt betydelsefulla

för det småländska skogsbruket.

Vissa förslag i underlagsrapporterna omfattar pilotsatsningar inom angelägna

områden, exempelvis att bilda Arena skogen i fem skogslän. Vilka län som är

skogslän framgår inte. Skogsbruket i södra Sverige har andra förhållanden än i norra

Sverige. Länsstyrelsen anser att skogsrika län i södra Sverige , företrädesvis i

Småland, bör utgöra några av dessa skogslän.

Samverkan för regional utveckling

I Småland finns redan idag samverkan i gemensamma programsatsningar inom

träområdet, bl.a. Träregion Småland och Smart Housing Småland. Träregion

Småland är ett initiativ för att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade

industrin. Smart H ousing Smålan d är en av Vinnova delfinansierad innovationsmiljö

för smart boende och hållbar byggd miljö i kombination av trä och glas.

En regional skogsstrategi
Mot bakgrund av skogens stora betydelse för vår region har flera regionala aktörer

med koppling till skog o ch regional utveckling också bestämt sig för att geme nsamt

ta fram en regional skogs strategi för de tre smålandslänen med en handlingsplan för

utveckling av skogens olika värden. Strategin ska bidra till en utveckling där

företagande med koppling till skog ens resurser stärks och där skogens värden nyttjas

på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för regionens utveckling och

synliggöra skogens värden idag och i framtiden. Arbetet görs gemensamt av de tre

länens länsstyrelser och regionorganisati oner, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet,

LRF och Södra. Arbetet sker i bred dialog och samverkan även med andra regionala

aktörer. En viktig del i det gemensamma arbetet är just att skapa en arena där dessa

olika aktörer möts och kan diskutera olika frågo r som rör skogen ur ett

utvecklingsperspektiv. Arbetet är fortfarande i sin inle dning. Målet är att ta fram en

gemensam vision och en handlingsplan med konkreta förslag på insatser att

kraftsamla kring i den kommande genomförandefasen. Detta ligger helt i linje med

de åtgärdsförslag i underlagsrapporterna som gäller att skapa plattformar och forum

för samverkan kring de frågor som rör skogens nyttjande och utveckling .

Länsstyrelsen bedömer sådan samverkan som mycket värdefull.

Forskning och utbildning - Sä rskilda förutsättningar i vår region

I flera åtgärdsförslag lyfts vikten av forsknings - och utvecklingsinsatser fram och

samarbete mellan lärosäten, forskningsinstitutioner och det omgivande samhället

betonas i flera förslag. Länsstyrelsen vill här lyfta f ram behovet av forskning kring
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sydsvenskt skogsbruk. Sverige är ett avlångt land och förutsättningarna för

skogsproduktionen skiljer sig åt mellan norr och söder. Det finns skillnader i klimat

och naturliga förutsättningar, tillväxttakt och naturtyper men också i ägarstrukturen. I

Småland har vi 42 000 skogsägare och den absoluta merparten av skogen ägs av

enskilda privata skogsägare. De här skil lnaderna gör att det krävs att både forskning

och utbildning anpassas till de sydsvenska förutsättningarna. Det f inns mellan det

offentliga, akademin och näringslivet i Småland en enighet om behovet att, med

Linnéuniversitetet som bas, skapa ett starkt skogsforskningsinstitut i Sydsverige. Det

är angeläget att ansvaret för skoglig forskning och utbildning fördelas me llan

relevanta institutioner i hela landet.

Beslutande Föredragande

Malin Almqvist Malin Pettersson
Tf Landshövding Handläggare
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