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RUN/91/2017
Regionalt skogsprogram

Ärendebeskrivning
I maj 2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram med visionen
”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet
samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott har sedan 2017 diskuterat frågan om att ta fram ett regionalt
skogsprogram, och i juni 2018, § 106, beslutade nämnden att ge Torsta AB i
uppdrag att, i samverkan med Länsstyrelsen, ta fram ett regionalt skogsprogram.
Efter nämndens beslut har Skogsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att fördela
medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision
och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi. 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.
I Skogsstyrelsens information framgår att stödmottagare i första hand ska vara
länsstyrelserna. Utifrån detta har dialoger förts med Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Med anledning av de förändrade förutsättningarna har Länsstyrelsen övertagit
rollen som projektägare för framtagandet av ett regionalt skogsprogram, och
ansökte i september om medel för detta hos Skogsstyrelsen. Ansökan beviljades i
början av oktober.
I sin idébeskrivning anger Länsstyrelsen följande: Länsstyrelsen i Jämtlands län ska
tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och Skogsstyrelsen utgöra styrgrupp
för att leda arbetet med ett regionalt skogsprogram för Jämtlands län. Styrgruppen
ska, med utgångspunkt i den nationella strategin samt ifrån den förstudie som
genomförts i samverkan med LRF leda arbetet och fördela uppgifter sinsemellan för
att på bästa sätt tillvarata varandras resurser och kompetenser.
Utifrån ovanstående behöver regionala utvecklingsnämnden upphäva sitt tidigare
beslut, samt utse representanter till Länsstyrelsens styrgrupp.

Tjänsteskrivelse

Förvaltningschefens förslag
1. Regionala utvecklingsnämndens beslut § 106/2018 upphävs.
2. Robert Uitto, Eva Hellstrand och Anders Byström utses till Region Jämtland
Härjedalens representanter i Länsstyrelsens styrgrupp för framtagande av
ett regionalt skogsprogram.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till
Torsta AB
Länsstyrelsen i Jämtlands län

