
 Yttrande                      Sida 1 av 3 
 

 2016-11-08 Dnr. 309-7418-16 
 

 

 

Länsstyrelsen Västernorrland    

Postadress: 871 86 Härnösand     Telefon: 0611-34 90 00     E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72   www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

 

 n.registrator@regeringskansliet.se 
 
 

 

 

Sveriges första nationella skogsprogram 

Länsstyrelsen Västernorrland, har getts möjlighet att svara på remittering av 

underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella 

skogsprogram. För Västernorrland är skogen en viktig resurs för både 

biobaserad industri, rekreation och turism samt för skydd av viktiga arter och 

miljöer, därför ser vi mycket positivt på framtagandet av ett nationellt 

skogsprogram.  Länsstyrelsen har valt att endast lämna synpunkter på de 

delar av remissen som är av intresse för Västernorrlands län. 

Regionala förutsättningar att bidra till skogsprogrammet 

Eu Västernorrland täcks till nära 90 % av skogsmark, och är med det Sveriges 

skogrikaste län.  Länet har en lång historik som ett av Sveriges viktigaste 

skogslän och är det än idag. Ett exempel på detta är SCA:s utbyggnad av 

Östrandsfabriken som är en av Sveriges Största skogsindustriella satsningar. 

Skogsindustrin i länet satsar på bioraffinaderier vilket är avgörande i 

omställningen till en biobaserad ekonomi och kommer utgöra en viktig 

tillväxtfaktor för länet.  

Skogen i Västernorrland är till hälften bolagsägd och till hälften ägd av 

privatpersoner, inslaget av statliga skogar är mycket begränsat. Dessa 

förutsättningar ställer höga krav på den statliga naturvårdens förmåga att 

samarbeta, och Länsstyrelsens naturvårdsuppdrag bedrivs sedan lång tid i 

nära samverkan med skogsbruket i länet, Skogsstyrelsen och ideella 

organisationer. Samverkan har också blivit allt viktigare sett till 

Västernorrlands Växande besöksnäring inom natur och kulturturism. Där 

bland annat Världsarvet Höga kusten är en av landets starkast växande 

besöksmål. Detta arbete har lett till en gemensam strategisk satsning på 

destinationsbolag som bland annat arbetar regionalt med att samordna, 

marknadsföra och tillgängliggöra Västernorrlands rika natur- och 

kulturmiljöer. 

Vi ser stora möjligheter med de mål och strategiska rekommendationer som 

finns i rapporterna för att kunna utveckla alla skogens aspekter inte bara 

nationellt utan även i Västernorrland.    
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Underlagsrapport 1, Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen 

som resurs 

Länsstyresen Västernorrland bedömer att den strategiska 

rekommendationen om att sätta fart på mångbrukandet av skogen och 

åtgärdsförslaget – Skapa Arena skogen är bra. Det är viktigt att regioner 

utöver att klassas som skogslän ska ha ett väl utvecklat regionalt skogligt 

nätverk för att ingå i gruppen av pilotregioner för denna åtgärd. Att börja 

med de län där samverkan med alla strategiska parter redan har ett väl 

utvecklat sammarbetet är centralt för en lyckad långsiktig satsning.  

Underlagsrapport 2, Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster 

och naturens gränser 

Den 3:e punkten i strategiska rekommendationen i den rapport som heter 

”Balans mellan skogens värden - ekosystemtjänster från ord till handling” 

beskrivs en aktivitet där man önskar forma lokala plattformar där olika 

aktörer via dialog ska göra avvägningar mellan olika ekosystemtjänster i 

skogen. Länsstyrelsen som statens förvaltare av skyddad natur är en självklar 

part i en sådan plattform men även sett utifrån i vår roll kopplat till vilt och 

rovdjursförvaltning, landsbygdsutveckling gör att vi även har stor kunskap 

och mandat i frågor som kopplar till andra ekosystemtjänster utöver skyddad 

natur. Utifrån detta anser vi att Länsstyrelsen skulle vara samordnaren för 

denna plattform. Viktigt att detta arbete harmoniserar eller vävs samman 

med åtgärdsförslaget i rapport 1 kopplat till skapa Arena skogen.        

Underlagsrapport 3, Främjande av biobaserade produkter och 

energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och 

ökad export 

En kommenar till åtgärdsförslaget - Förstärkt innovationskraft och 

kommersialisering av forskning. SP Processen har via Vinnväxtinitiativet 

byggt upp en unik samverkan mellan det offentliga, privata och ideella 

organisationer, vilket har resulterat i en samlad kraft och unik samverkan för 

kommersialisering av produkter med skogen som råvara. Det är viktigt att 

det finns möjligheter till fortsatt finansiering från statligt håll för denna typ 

av lyckade initiativ som bidrar till byggandet av det biobaserade samhället.   

Länsstyrelsens roll 

Länsstyrelsen är den enda regionala myndighet som samlar en bred 

kompetens kring skogsfrågorna utöver att arbeta långsiktig och övergripande 

med länets utveckling. Hos oss samlas viktiga regionala uppdrag kopplat till 

samordning av allt från frilufslivspolitiken, grön infrastruktur, energi- och 

klimatfrågor, miljömål, viltförvaltningsfrågor till utveckling av de gröna 

näringarna via Landsbygdsprogrammet.  
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Länsstyrelsen Västernorrland anser att det för att åstadkomma en långsiktig 

regional förankring ges ett anslag och uppdrag till Länsstyrelserna att 

regionalt samla utveckligsansvariga, intresseorganisationer och de näringar 

som finns kopplade till skogen för att långsiktigt arbeta med 

skogsprogrammets mål. Regionerna som har det regionala tillväxtansvaret är 

självklart en viktig sammarbetspart för det mer operativa tillväxtarbetet i 

regionerna men för att få till ett långsiktigt och samlat arbete anser vi att 

länsstyrelsen som organisation är bättre lämpad för att hålla samman denna 

typ av arena/plattform som nämns i skogsprogrammet. Utifrån 

Västernorrlands regionala förutsättningar är länet lämpat till att bli ett så 

kallat pilotlän för de regionala arenorna/plattformar som man beskriver i 

flertalet av underlagsrapporterna.  

Beslut om detta yttrande har fattats av länsråd Sten-Olov Altin. I 

handläggningen har tf enhetschef Jenny Lindgren varit föredragande. I 

handläggningen har också verksamhetschef Magnus Karlsson och 

enhetschefen för skyddad natur Torbjörn Engberg deltagit. 

 

Sten-Olov Altin  Jenny Lindgren

  

Länsråd   Tf Enhetschef 

  Näringslivsenheten   
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