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Näringsdepartementet 
 

Remissyttrande – Nationellt skogsprogram 

 

Sammanfattning 
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande 
över ovanstående remiss. 

Remissversionen av underlagsrapporten täcker en mångfald frågor inom det 
skogliga området och Region Kronoberg lämnar endast några övergripande 
kommentarer och synpunkter på rapportens innehåll. 

Region Kronoberg anser att strategins målbilder och rekommendationer i 
huvudsak är bra men vill peka på några viktiga områden där rapporten brister i 
både analys och rekommendationer. 

1. Uppdrag och nationella satsningar inom forskning, utbildning och utveckling 
måste spridas i landet för att spegla den variation som finns vad gäller 
förutsättningar för skoglig och skogsindustriell utveckling. Linnéuniversitetet 
är en mycket viktig aktör för att tillgodose behovet av forskning, 
utbildningssatsningar och utvecklingsinsatser i södra Sverige. 

2. Kronobergs län är ett utpräglat skogslän och uppvisar helt andra problem, 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter än regionerna i norra Sverige. 
Skogsrika och skogsdominerade län i södra Sverige – bl.a. Kronobergs län, 
där skogen utgör 78 procent av ytan - är viktiga för den skogliga utvecklingen 
i ett nationellt perspektiv och bör därför bli aktuella för de pilotsatsningar 
som föreslås inom det skogliga området. 

3. Region Kronoberg anser att produktionsperspektivet har fått en alltför 
underordnad roll i förslaget. För Kronobergs del är detta perspektiv viktigt 
med hänsyn till att länet rymmer många skogsföretag med stor potential att 
lyftas längre fram i förädlingskedjan. 

4. Region Kronoberg ser negativt på att ytterligare myndigheter och aktörer 
skapas på området.         

 

Synpunkter 
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande 
över ovanstående remiss. Remissversionen av arbetsgruppernas samlade 
underlagsrapport är mycket omfattande och täcker en mångfald frågor inom det 
skogliga området. Region Kronoberg väljer därför att inte lämna synpunkter på 
enskilda rekommendationer eller åtgärdsförslag utan lämnar enbart några 
övergripande kommentarer och synpunkter på rapportens innehåll. 
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Region Kronoberg anser att strategins målbilder i huvudsak är bra. Målbilderna 
ger en bred bild av skogsprogrammets strävan och innefattar viktiga aspekter 
såsom hållbart skogsbruk och utveckling, skogens roll i utvecklingen av 
bioekonomi, värdet av ekosystemtjänster och skogens viktiga funktion som bas 
för framgångsrikt företagande, välfärd och välbefinnande. 

Rapporten innefattar en lång rad rekommendationer och åtgärdsförslag vilka i 
huvudsak är relevanta och i flera fall angelägna att genomföra i relativ närtid. 
Region Kronoberg vill emellertid peka på några viktiga områden där rapporten 
brister i både analys och rekommendationer. 

1. Forskning, utbildning och utveckling. 
Vikten av utvecklade forsknings- och utvecklingsinsatser lyfts fram och 
samarbete mellan lärosäten, forskningsinstitutioner och det omgivande 
samhället betonas i flera åtgärdsförslag. Det gäller bl.a. etableringen av 
innovations- och samverkansmiljöer, att vässa forskning och universitet, ökad 
internationell samverkan mellan forskning och näringsliv samt i förslaget om 
bildandet av en centrumbildning för mångbrukande av skog. I flera av 
förslagen adresseras genomförandet till SLU när det gäller ansvaret från 
akademiskt håll. 
Region Kronoberg vill här lyfta fram behovet av forskning kring sydsvenskt 
skogsbruk, utöver den som finns om lövskog och idag bedrivs vid SLU i 
Alnarp. Det familjejordbruk som Småland och Sydsverige har, och de särskilda 
förutsättningar och behov som detta innebär, kräver en bredd i 
skogsforskningen som idag är svag i landet. Linnéuniversitetet och dess 
skogliga och skogsindustriella forskning täcker hela skogsnäringens 
försörjningskedja från skogsvård och råvaruanskaffning till slutprodukter. Här 
finns en god grund för att skapa en skogsmästarutbildning som idag inte finns i 
södra Sverige. Det finns också en stor enighet mellan politik, näringsliv och 
forskning att, med Linnéuniversitetet som bas, skapa ett starkt 
skogsforskningsinstitut i Sydsverige. Det är viktigt med en bredd i den 
forsknings- och utbildningsinriktade delen av ett samlat nationellt arbete för ett 
bättre långsiktigt utnyttjande av skogens värden. Det är därför angeläget att 
flera lärosäten och forskningsinstitutioner ges ett ansvar i detta arbete. 

2. Satsningar i landets skogslän. 
I flera rekommendationer och åtgärdsförslag föreslås pilotsatsningar inom 
angelägna områden, exempelvis bildandet av Arena skogen, och man talar då 
om genomförande i fem skogslän. 
Skogslänen är dock inte definierade i rapporten. Kronobergs län är ett skogslän 
med helt andra förhållanden än i norra Sverige. Länets skogsbruk har ett stort 
inslag av familjeskogsbruk som ger andra förutsättningar för mångbruk och 
mångnyttjande av skogen. Region Kronoberg förutsätter att skogsrika och 
skogsdominerade län i södra Sverige utgör några av dessa skogslän. 
Kronobergs län, där skogen utgör 78 procent av länets yta, är ett utmärkt 
område för pilotsatsningar inom det skogliga området. 

3. Produktionsperspektivet bör lyftas fram. 
Rapporten pekar i vissa delar på insatser för att utveckla skogens och 
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skogsnäringens viktiga funktion och betydelse för en regional utveckling och 
tillväxt. Region Kronoberg anser dock att produktionsperspektivet har fått en 
alltför underordnad roll i förslaget. 
För Kronobergs del är detta perspektiv viktigt med hänsyn till att länet rymmer 
många skogsföretag med stor potential att lyftas längre fram i förädlingskedjan. 
Skogen har också ett värde för företag inom besöksnäringen som ofta grundar 
sin verksamhet i den biologiska mångfalden. Flera olika aktörer i Småland 
samhandlar redan idag i gemensamma programsatsningar inom skog- och 
träområdet, bl.a. Träregion Småland, Smart Housing Småland och Interior 
Cluster Sweden/Möbelriket, som kan bidra i ett brett utvecklingsarbete. 

4. Skapa inte ytterligare myndigheter på området. 
Region Kronoberg vill också peka på vikten av att inte ytterligare myndigheter 
och aktörer skapas på området. Region Kronoberg ser negativt på en sådan 
utveckling. 

 

 

 
 
 
Olof Björkmarker 
Ordförande 
Regionala utvecklingsnämnden 

Christel Gustafsson 
Regional utvecklingsdirektör 
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