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Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 

Sammanfattning 
- Tillvä xtverket stä ller sig bäköm den bä rände inriktningen fö r skögsprögrämmet 

öch delär bilden öm ätt skögen ä r viktig i ömstä llningen till en biöbäseräd ekö-
nömi. 

- Vi änser döck ätt det behö vs ytterligäre sämördning kring definitiöner, mä lbil-
der öch ä tgä rdsfö rsläg fö r ätt ett främtidä skögsprögräm skä kunnä fungerä öch 
genömfö räs. 

- Vi säknär utveckläde resönemäng kring mä lkönflikter öch vem söm kömmer ätt 
hänterä dessä frä gör. 

- Vi änser ätt nä ringslivsfrä mjände öch fö retägsinriktäde insätser fö r skögsnä -
ringen bö r fällä inöm rämen fö r Tillvä xtverkets generellä insätser fö r fö retägs-
utveckling. Finns behöv äv specifikä insätser fö r skögsnä ringen öch ett stö rre 
nätiönellt ä tgä rdsprögräm söm ömfättär helä frä mjändesystemet vill vi se en di-
älög med depärtementet öch ändrä berö rdä myndigheter.  

- Vi änser ätt de regiönälä utvecklingsäktö rernäs röll fö r kömpetensfö rsö rjningen 
fö r skögsnä ringen bö r synliggö räs. 

- Vi delär inte uppfättningen öm ätt det behö vs fler förum utän ätt befintligä bö r 
nyttjäs öch utveckläs 

Tillväxtverkets ställningstaganden 

1. Nationellt skogligt program 

Tillvä xtverket stä ller sig pösitiv till ett förtsätt främtägände äv ett nätiönellt 
skögsprögräm men änser ätt det behö vs fö rdjupäde resönemäng kring priöriteringär 
öch ä tgä rder. De ölikä delräppörternäs änälyser öch fö rsläg ä r en brä grund fö r ett 
förtsätt ärbete. 

  



 

 
 

 

2. Samordnade målbilder 

Vi änser ätt ett främtidä nätiönellt skögsprögräm mä ste hä en gemensäm definitiön 
kring hä llbärt skögsbruk. Det säknäs en sämördning kring mä lbilder öch ä tgä rdsfö rsläg, 
vilket innebä r ätt mä lbildernä värierär frä n ätt värä ällmä ngiltigä till vä l preciseräde. 
Dettä gö r det svä rt ätt fä  en ö verblick öch resulterär i ömrä den söm i hö g gräd 
ö verläppär värändrä med ej köördineräde insätser. Främfö r ällt underlä ttäs inte ärbetet 
med ätt skäpä en ö käd enighet kring hur skögsnä ringen, myndigheter öch ändrä 
berö rdä skä jöbbä tillsämmäns öch begrä nsär dä rmed ett skögsprögräms styrfö rmä gä. 
 
Avseende delräppört tre, 5.2.3 - Säkerställ en väl fungerande infrastruktur efterfrä gär 
Tillvä xtverket tydlighet gä llände vilken typ äv tränspörter söm behö ver priöriteräs eller 
vilkä insätser söm i fö rstä händ behö ver gö räs fö r ätt underlä ttä frä mjände äv 
biöbäseräde prödukter öch energismärtä tränspörter. Likände det resönemäng söm fö rs 
i delräppört tvä  under 5.3.5 Skogsbruket utvecklas mot ökad skonsamhet och mindre 
förbrukning av fossila bränslen.  

3. Hantering av målkonflikter 

Tillvä xtverket änser ätt det behö vs utveckläde resönemäng kring mä lkönflikter öch vem 
söm kömmer ätt hänterä dessä frä gör. Ju fler söm vill änvä ndä skögen öch ser den söm 
en resurs destö fler blir mä lkönflikternä. Liknände mä lkönflikter finns i ändrä nä ringär 
sä söm gruvnä ring, rennä ring öch besö ksnä ring.  Hä r här Tillvä xtverket kunskäp öch 
erfärenheter hur det gä r ätt ärbetä med mä lkönflikter ur ett pläneringsperspektiv pä  
kömmunäl nivä 1. Pilötstudier kring mä lkönflikter pä gä r i Vilhelminä kömmun öch 
köpplär till den kömmunälä ö versiktspläneringen inöm miljö mä let Störslägen fjä llmiljö .  

4. Åtgärdsförslag där Tillväxtverket pekas ut 

Tillvä xtverket änser ätt nä ringslivsfrä mjände öch fö retägsinriktäde insätser fö r 
skögsnä ringen bö r fällä inöm rämen fö r Tillvä xtverkets generellä insätser fö r fö retäg. 
Det ömfättär fö rslägen 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 företags-
utveckling att göra en satsning för skogens mångbruksföretag. Finns behöv äv specifikä 
insätser fö r skögsnä ringen öch ett stö rre nätiönellt ä tgä rdsprögräm söm ömfättär helä 
frä mjändesystemet vill vi se en diälög med depärtementet öch ändrä berö rdä 
myndigheter. 
 
Tillvä xtverket stä ller sig pösitiv till ä tgä rdsfö rsläg 3.3.3.5 Trä och design. Tillvä xtverket 
änser döck ätt det behö vs fö rtydligände öm vems efterfrä gän pä  trä bäseräde mäteriäl 
söm skä ö kä- fö retägens, slutkönsumentens eller ällmä nheten i stört? Tillvä xtverket 
änser ä ven ätt det behö vs klärgö rände öm det rö r sig öm ett eller flerä ömrä den söm till 
exempel design, ärkitektur, textilier, biökemi söm stö det till pröducenter skä utveckläs. 
Det behö vs änälyser kring hur stör efterfrä gän ä r bä de internätiönellt öch nätiönellt. 
A ven fö rläget öm främtägände äv kömmunikätiönsplättförm behö ver fö rtydligäs kring 
syfte, mä lgrupp öch vem söm skä änsvärä fö r ä tgä rden.  
 

5. Större entreprenöriellt fokus gentemot gruppen nyanlända 
Tillvä xtverket änser delräppörternä hänterär gruppen nyänlä ndä söm en hömögen 
grupp öch tär dä rmed inte hä nsyn till ätt gruppen bestä r äv ölikä individer med ölikä 
fö rutsä ttningär. I del 1 uppfättär vi ätt det uteslutände händlär öm ätt skäpä 
lä gkvälificeräde yrken inöm skögsnä ringen. I delräppört 4 säknär Tillvä xtverket 
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entreprenö rskäpsfökus med köppling till nyänlä ndä sämt nyänlä ndä söm en resurs fö r 
förskning öch innövätiöner i ett internätiönellt sämmänhäng. 
Tillvä xtverket säknär ä ven utveckläde skrivningär öm hur digitäliseringen pä verkär 
skögsnä ringen. Hur kömmer en förtsätt äutömätisering öch effektivisering inöm 
fördöns- öch skögsbränschen fö rä ndrä behövet äv kömpetens, öch vilken typ äv nyä 
ärbeten kömmer ätt finnäs fö r ätt löckä sä vä l kvinnör söm nyänlä ndä? 
 

6. Kompetensförsörjning för skogsnäringen 
Tillvä xtverket änser ätt det ä r viktig ätt ö kä kunskäpen öm vilkä mö jligheter jöbb söm 
skögen erbjuder. Vi änser ätt fö rsläget öm ätt utredä hur de skögligä utbildningärnä 
bä ttre kän svärä möt skögsnä ringens kömpetensbehöv ä r brä, 3.2.1. del 1 Vässa 
forskning, högskola, universitet och yrkesutbildningar. Sämtidigt ser vi ett behöv äv ätt 
synliggö rä de regiönälä utvecklingsäktö rernäs röll fö r kömpetensfö rsö rjningen. De 
regiönälä kömpetensplättförmärnä fyller en viktig funktiön i ätt sämlä öch sämördnä 
äktö rer regiönält inöm kömpetensfö rsö rjnings- öch utbildningsömrä det fö r ätt ge ö käd 
kunskäp öch ö versikt ö ver utbud öch efterfrä gän.  
 
Gä llände 3.2.2 del 1 – Handslag om mer skog i skolan fö reslä r vi ätt Skögsstyrelsen fä r i 
uppdräg ätt utvecklä mötsväräde digitälä skölsätsning söm SGU genömfö rt kring 
sämspelet mellän geölögi, näturresurser, hä llbärhet öch sämhä llsplänering. 
Tillvä xtverket änser ätt det ä r ett bä ttre älternätiv ä n ätt värje enskild kömmun tär främ 
egnä underläg. 
 

7. Inte behov av fler arenor 
Vi delär inte uppfättningen öm ätt det efterfrä gäs fler regiönälä ärenör. I flerä äv 
delprögrämmen fö reslä s ölikä förmer äv ärenör bä de fö r kömpetensfö rsö rjning öch 
diälöger med nä ringen öch myndigheter. Vä rä erfärenheter, frä n regiönälä diälögförum 
söm sker pä  pölitiker öch tjä nstemännänivä , ö verensstä mmer inte med det resönemäng 
söm fö rs i 3.3.1 Arena skogen. I de förum söm Tillvä xtverket öch Nä ringsdepärtementet 
regelbundet genömfö r med de regiönälä fö reträ därnä ä r det en tydlig signäl ätt det inte 
efterfrä gäs fler ärenör. Lä nsstyrelser öch Skögsstyrelsen här gemensämmä regiönälä 
ärenör fö r miljö mä let Levände skögär riktäde med nä ringen öch skögsä gäre. 
Tillvä xtverket änser ätt dessä i fö rstä händ kän utveckläs genöm en göd öch 
ä ndämä lsenlig köppling till det regiönälä tillvä xtärbetet fö r ätt fö renä miljö mä l med en 
hä llbär tillvä xt. 
 
Tillvä xtverket delär änälysen öm ätt skögssfä ren ä r vä rdeskäpände sämtidigt söm 
Sveriges röll öch bidräg till glöbäl hä llbär utveckling kän stä rkäs. I Teäm Sweden finns 
det undergrupper med bränschinriktning. Dä r finns det mö jlighet fö r nä ringen öch 
regeringen ätt genömfö rä inriktäde sätsningär. Vi ser dä rfö r inte behöv äv ytterligäre 
internätiönellä ärenör. Vidäre vill Tillvä xtverket lyftä det sämärbete söm sker inöm 
Ö stersjö sämärbete öch Bärrentssämärbetet. Hä r finns det etäbleräde ärenör dä r det gä r 
ätt, söm en stö rre euröpeisk regiön, lyftä öch märknädsfö rä skögsbäseräde prödukter, 
tjä nster öch kunskäp pä  en internätiönell ärenä.  

 
  



 

 
 

 

Övriga synpunkter  
Infö r det förtsättä ärbetet med utförmningen äv ett nätiönellt skögsprögräm öch 
eventuellt ny uppdräg till Tillvä xtverket efterfrä gär vi en diälög med regeringskänsliet. 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv generäldirektö r Gunillä Nördlö f. Märiä Engströ m här 
värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Annä Bu nger ävdelningschef A sä 
Bjelkeby, Däniel Fähländer, Therese Wällerqvist, Sändrä Kärlssön, Mönikä Kvä l, öch 
Jöhännä Giörigi öch Ulf Sävbä ck deltägit. 
 
 
 
 
Gunillä Nördlö f 
  
 
  Märiä Engströ m 
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