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Remiss avseende underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges 
första nationella skogsprogram 

 
 
 

Sammanfattning 
 

 
Regeringen avser formera en ny skogspolitik och har därför initierat ett arbete i bred dialog 
med myndigheter och organisationer i det civila samhället för att ta fram ett nationellt 
skogsprogram. Näringsdepartementet har remitterat underlagsrapporter från arbetet med att 
ta fram Sveriges första nationella skogsprogram. Visionen för det nationella skogsprogrammet 
är "Skogen - det gröna guldet - ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande bioekonomi". De fyra arbetsgrupperna har bland annat fokuserat 
på tillväxt och värdeskapande i skogen, virkesproduktion, smarta transporter, ökad export och 
internationella skogsfrågor. 

 
Region Västerbotten anser att arbetssättet med att involvera en bred palett av aktörer är bra. 
Skogsprogrammet ska bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och 
politikområden som till exempel klimat- och miljömål, landsbygdsutveckling, 
nyindustrialisering, utveckling av export samt besöksnäring, för att nämna några. 
 
Regeringen vill framför allt ha synpunkter på avsnitt som berör 
strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag samt avsnitt som 
beskriver målbilder. Vår grundhållning är materialet inlämnat från de fyra arbetsgrupperna är 
bra och att synpunkterna och förslagen är värdefulla. Materialet är dock omfattande. Det gör 
att kraven på en samlad och prioriterad bild är det väsentliga att ta ställning till, vilket inte kan 
göras rättvisa när ett stort antal remissinstanser ska kommentera och prioritera mål från 
arbetsgrupperna. Om syftet med ett nationellt skogsprogram är att bidra till en sammanhållen 
politik som skapar stabila och goda förutsättningar för skogsnäringens konkurrenskraft och 
utveckling, anser Region Västerbotten att en kraftfull prioritering av rapporternas 
åtgärdsförslag blir nödvändig från Skogsprogrammets sida. 
 
Region Västerbotten menar att skogen är en av våra största nationella resurser och att arbetet 
med en nationell skogsstrategi med tillhörande handlingsplan är av yttersta vikt. Skogen är 
särskilt betydelsefull för Västerbotten som län där som exempel kan nämnas att det finns 
omkring 24000 enskilda skogsägare.  
Region Västerbotten anser att de fyra arbetsgrupperna arbete är ambitiöst och är i grunden 
väldigt positiva till strategiförslagen med tillhörande åtgärder, men att antalet åtgärdsförslag 
måste ses över.  
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Nedan lyfter vi fram särskilt viktiga delar från respektive grupp. Vi inleder med grupp 3, 
eftersom vi tycker att förslagen och inriktningarna därifrån bör lyftas fram som grund för de 
övriga gruppernas förslag. 
 

Grupp 3. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta produkter, en skogsindustri i 

världsklass och ökad export. 

 

För att nå regeringens vision om att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet, samt 

till utvecklingen av en bioekonomi anser Region Västerbotten att förslagen som arbetsgrupp tre har 

presenterat bör utgöra kärnan i skogsprogrammet.  

 

Skogen har en enorm möjlighet att bidra i klimatomställningen genom att ersätta fossila produkter 

med förnybara alternativ med skogen resurs. Region Västerbotten ser förslagen från grupp tre som 

positiva, framförallt förslagen om en näringspolitik för stärkt konkurrenskraft och stimulera 

träbyggande.  

 

En väl fungerande infrastruktur är särskilt viktigt. Framförallt vill vi tillägga vikten av införandet av 

högre bärighetsklass - BK74 – vilket innebär en förbättring för skogsnäringens konkurrenskraft 

samtidigt som positiva miljöeffekter kan uppnås. Det viktigt att säkerställa att långväga transporter 

av skogsråvara och färdiga produkter i så hög utsträckning som möjligt sker via järnväg, både av 

miljömässiga och trafiksäkerhetsmässiga skäl. Detta har också regeringen poängterat i den nyligen 

lagda infrastrukturpropositionen.  

 

Det innebär att det är väsentligt att fokusera nödvändiga infrastrukturåtgärder - framför allt höjning 

av vissa broars bärighet - för att säkerställa att införandet av BK74 i första hand innebär en 

prioritering att förflytta skogsråvaror från skogen in mot järnvägsterminaler där sådana finns 

tillgängliga. Det vore också ett sätt att tydligt stimulera den överflyttning till järnväg som i allt högre 

grad sker inom bland annat Västerbottens län. Av mycket stor vikt för skogssektorns framtida 

konkurrenskraft är även att Norrbotniabanan byggs. 

 

Region Västerbotten är av uppfattningen att det är av yttersta vikt att vi inte genomför åtgärder för 

transportsektorn som skulle hämma eller till och med riskera slå undan möjligheter för ett effektivt 

och hållbart resursutnyttjande av skogen. Här kan vi särskilt nämna utredningen som syftar till att ta 

fram förslag på ytterligare beskattning på långväga lastbilstransporter. Ökade kostnader för 

transporter och särskilt om de beskattar avstånd till annan infrastruktur går helt emot målen att 

bättre tillvarata biobaserade produkter och att i högre grad använda biobränslen. 

 

Grupp 1. Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen som resurs. 

 

Arbetsgruppens viktigaste förslag är att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är 

tillämpar, effektiv och rättssäker. Detta är en fråga som är helt avgörande för skogsbruket och där 

dagen situation inte är tillfredsställande. 
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Grupp 2. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser 

 

Region Västerbotten vill särskilt lyfta fram förslagen förstärkt finansiering av tillämpad forskning och 

innovation. Vi ser även mycket positivt på förslagen om att utveckla skogen i skolan och att även 

denna arbetsgrupp föreslår att artskyddsförordningen utreds för att skapa grund för ett effektivt och 

rättssäkert resursutnyttjande av skogen. 

 

Grupp 4. Internationella skogsfrågor 

 

Region Västerbotten ser positivt på arbetsgruppens samtliga förslag. Särskilt viktigt är förslaget om 

att främja export och handel i skogsnäringen. 

 

Region Västerbotten vill dessutom särskilt påpeka vikten av att den lagliga ägande- och 

brukanderätten inte förändras eller urholkas, och att den enskilde markägarens rätt att styra sitt 

skogsbruk säkerställs. 

 

Slutligen vill Region Västerbotten trycka på vikten av en fortsatt utveckling av Skogsmuseet i Lycksele 

utifrån målsättningen att bli ett nationellt skogshistoriskt museum och en nationell mötesplats för 

forskning med inriktning på skogens och skogsbrukets historia. 
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