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Regional skogsstrategi för Region Jämtland Härjedalen –
Förslag till förtydligande gällande förslag till Uppdragsbeskrivning
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden avser att besluta den 12 juni 2018 om att ge Torsta AB i uppdrag att
arbeta fram förslag till regional skogsstrategi för Jämtlands län. I underlaget sägs att:




det går att ta ut ytterligare ca 1,5 miljon m3sk per år från den Jämtländska skogen
stora delar av skogsråvaran transporteras i oförädlad form till produktionsanläggningar
utanför länet
det finns nya och outnyttjade möjligheter för skogens som resurs för välbefinnande och
livskvalitet.

Det hänvisas vidare till att det finns flera viktiga inspel till en regional skogsstrategi i den förstudie
gällande regional skogsstrategi som LRF Jämtland och Västernorrland tillsammans med
skogsnäringen bedrivit under hösten 2017/våren 2017 .
I beslutsunderlaget till uppdragsbeskrivningen preciseras vad syftet med den regionala skogsstrategin
är:
1. Skapa förutsättningar för ett långsiktigt, konkurrenskraftigt, hållbart och lönsamt skogsbruk.
2. Stimulera till utveckling av nya produkter, tjänster och företag med skogen som bas
3. Skapa förutsättningar för en övergång till en biobaserad samhällsekonomi
4. Skapa förutsättningar för samverkan mellan olika intressegrupper som ser skogen som resurs
Det hänvisas också till nyligen framlagda Nationella skogsprogrammet (”Skogen - det gröna guldet ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi”). Det nationella programmet innehåller fem fokusområden;






Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta,
Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet,
Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass,
Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt
samarbete,
Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Resonemang om komplettering av uppdragsbeskrivningen
Den nationella skogspolitiken grundas på två jämställda mål – ett miljömål och ett produktionsmål.
De beskrivs enligt följande:

Miljömålet
Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och
genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter
som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga
betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas.
Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.
Produktionsmålet
Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en
uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga
om användningen av vad skogen producerar.
Det kan tyckas vara en självklarhet att arbetet med framtagandet av ett regionalt skogsprogram har
denna jämställdhet mellan målen som ledstjärna. Mot bakgrund av den utveckling som för
närvarande pågår gällande biologisk mångfald inom det aktiva skogsbruket är det viktigt att
poängtera denna aspekt tydligt i uppdragsbeskrivningen. Enligt länsstyrelsen i Jämtlands läns senaste
uppföljning av miljömålet Levande skogar konstaterades (www.miljomal.se):

Levande skogar
Resultat
Miljökvalitetsmålet Levande skogar är mycket svårt att nå till år 2020 i Jämtlands län, precis som i riket i
övrigt, då flera delmål 2010 ännu inte uppnåtts. Det viktigaste skälet är att det blir svårt att upprätthålla skogarnas biologiska mångfald, eftersom arealen skogsmark som aldrig föryngringsavverkats
snabbt minskar (se figur nedan) samt att skogar med mycket höga naturvärden alltjämt avverkas. Detta
innebär att skyddsvärd skog avverkas och fragmenteras och många hotade skogslevande arter påverkas
negativt.
Skillnaden mellan maximioch minimi-arealen
kontinuitetsskog beror på
olika uppskattningar av hur
mycket som slutavverkats
före år 1957. Grafen
bygger på bearbetad
statistik från Riksskogstaxeringen. Diagrammet
visar inte skogsbrukets
frivilliga avsättningar, vilka
motsvarar omkring 7-8
procent av skogsarealen.
NR = naturreservat, NP =
nationalpark.

Minskning av areal (hektar) kontinuitetsskog (skog som aldrig slutavverkats) i
Jämtlands län, belägen nedom gränsen för fjällnära skog.

Skogsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2020. Utvecklingen är negativ.

Förslag till komplettering av uppdragsbeskrivningen
A. I syftet står bl a att Skapa förutsättningar för ett långsiktigt, konkurrenskraftigt, hållbart och
lönsamt skogsbruk; Denna mening bör kompletteras med inom ramen för riksdagens
miljökvalitetsmål.

Skälet är att det finns ett icke definierat ramverk vad ”hållbart skogsbruk” står för. Genom att
hänvisa till riksdagens miljökvalitetsmål definieras en målsättning för vad hållbarhet ska stå
för. I det nationella skogsprogrammet framgår tydligt, flera gånger, att miljömålen utgör
ramarna för skogsprogrammet.
B. Vidare bör syftet kompletteras med en femte punkt:
5. Särskilt följa nyckelbiotopsinventeringen i Jämtland, inom uppdraget Nordvästra Sverige,
och skapa förutsättningar för undantagande av skogsmark som aldrig föryngringsavverkats
från framtida skogsbruk

Organisation
Förslaget innebär att Regionala utvecklingsnämnden Jämtland Härjedalen ska uppdra till Torsta AB
att utföra uppdraget. Uppdraget ska utföras som en del i det befintliga landsbygdsutvecklingsuppdrag som Torsta AB har för Region Jämtland Härjedalen. Vi konstaterar att i det uppdraget finns
ingenting nämnt om hållbarhet eller miljömål. Riktlinjerna är att nära samverka med näringslivet och
därigenom ha en stark förankring. Vi ifrågasätter inte Torsta ABs kompetens men menar att så länge
de inte har ett uttalat uppdrag att också arbeta utifrån ett perspektiv som utgår från de två målen i
skogspolitiken riskerar produktionsmålet att ta för stor plats i det förslag till regional skogsstrategi
som ska tas fram.
C. Därför bör ägardirektivet till Torsta AB kompletteras med ett uppdrag gällande hållbarhet.
Enligt förslaget till Uppdragsbeskrivning ska regionala utvecklingsnämnden utse en styrgrupp på 5 till
7 personer som leds av representant för Region Jämtland Härjedalen. I styrgruppen ska enligt
förslaget ingå representanter från skogsnäringen samt från Länsstyrelsen i Jämtlands län och
Skogsstyrelsen regionalt. Styrgruppens ges ett ansvar att säkerställa att intentionen med den öppna
demokratiska processen genomsyrar arbetsformen i projektet och den kan vid behov förstärka
gruppen med andra intressenter eller kompetenser.
Vi anser att regionala strategiers framtagande inte ska styras av näringslivets intressen. Därför bör
inte skogsnäringen ingå i styrgruppen. Resultatet av utvärderingen av miljömålet Levande skogar
visar att skogsnäringen inte klarar att upprätthålla balansen mellan de två jämställda målen i
skogspolitiken. Om regionala utvecklingsnämnden vidhåller skogsnäringens deltagande i styrgruppen
menar vi att även miljömålsintresset utanför myndighetssfären bör vara representerade i
styrgruppen.
D. Vi anser att Naturskyddsföreningen uppfyller kriterier för fullvärdigt deltagande i styrgrupp
på samma villkor som Skogsnäringen, ett sådant deltagande bör arvoderas då föreningen
verkar på ideell grund
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