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Samtliga länsstyrelser
Gotlands kommun
Landstingen
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län

Information om kommande utlysning av stöd för regionala
dialoger och strategier inom det nationella
skogsprogrammet
Skogsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag (N2018/04157/SK) att fördela medel till
regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem
fokusområdena i skogsprogrammets strategi. Länk till faktablad: Strategi för Sveriges
nationella skogsprogram
Skogsstyrelsen får under 2018 fördela högst 17 000 000 kronor för stöd till regionala insatser.

Tidplan för utlysningen
Information och blankett för ansökan kommer att finnas på Skogsstyrelsens hemsida från den
3 september. Ansökan ska ha inkommit till Skogsstyrelsen senast den 17 september. Beslut
om stöd fattas senast 1 oktober.

Det här kan du söka stöd för
Stödmottagare av medel ska utveckla och genomföra ett regionalt skogsprogram eller en
regional skogsstrategi som bidrar till genomförandet av det nationella skogsprogrammets
vision och mål. För län som redan har tagit fram regionala skogsprogram eller skogsstrategier
finns möjlighet att söka stöd för att genomföra aktiviteter enligt dessa.
Alla relevanta kostnader förknippade med insatser får omfattas av ansökan från det att den
lämnats till Skogsstyrelsen. Att lämna statligt stöd genom tjänster eller bidrag till enskilda
företag ska inte vara del av insatserna.

Vilka villkor finns?
•

Insatserna ska bidra till skogsprogrammets vision och ett eller flera av målen för de
fem fokusområdena.

•

Insatserna ska skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och
dialog mellan befintliga och nya intressenter som är verksamma på regional nivå och
som vill bidra till skogsprogrammets genomförande.
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•

Insatserna ska återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov samt inbegripa
ett nära samarbete och samverkan mellan t.ex. myndigheter, samverkansorgan,
kommuner, näringsliv, universitet, högskolor och intresseorganisationer.

•

Insatserna ska sträva efter mångfald och balans mellan kvinnor och män.

Mer information finns på Sveriges nationella skogsprogram

Vem kan söka?
Stödmottagare ska i första hand vara länsstyrelserna. Flera län kan ingå i en ansökan, men
endast en länsstyrelse kan vara stödmottagare.
Skogsprogrammet bygger på regional dialog och samverkan, varför extra tyngd läggs vid att
länsstyrelserna i detta samverkar med de regionalt utvecklingsansvariga enligt lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen.

Fördelning av medel mellan län
Regeringen har betonat vikten av en rimlig länsvis fördelning. En slutlig fördelning kommer
att göras utifrån helhetsbedömning av inkomna ansökningar.

Redovisning av genomfört arbete
En ekonomisk uppföljning och en redogörelse över hur genomförda insatser har bidragit eller
förväntas bidra till arbetet med skogsprogrammets genomförande ska lämnas till
Skogsstyrelsen senast 2019-02-01.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787–8606 senast
den 2019-02-28.

Insatser under 2019
Regeringen beräknar att ytterligare 9 000 000 kronor kan fördelas för samma ändamål under
2019. Skogsstyrelsen planerar därför att göra en ny utlysning så snart vi vet att medlen finns
tillgängliga.

Har du frågor
Har du frågor om utlysningen eller hur man fyller i ansökan kan du kontakta:
Thomas Mårtensson
Anders Frisk

thomas.martensson@skogsstyrelsen.se
anders.frisk@skogsstyrelsen.se

Thomas Mårtensson
Projektledare Nationella skogsprogrammet
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