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Medborgarförslag om Regional skogsstrategi
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har i mars fått in ett medborgarförslag som lyfter den
regionala skogsstrategin (regionalt skogsprogram) som är under framtagande och
förväntas beslutas under våren 2021. Förslagsställaren anser att det finns
betydande kvalitetsbrister i det framtagna styrdokumentet och att dokumentet inte
heller harmoniserar med övriga antagna styrdokument i Jämtlands län. Därför
anser förslagsställaren att den regionala skogsstrategin bör återremitteras, och om
inte det sker kräver förslagsställaren en politisk förklaring till varför detta
styrdokument inte harmoniserar med övriga styrdokument för Jämtland län.
I det nationella skogsprogrammet finns visionen ”Skogen, det gröna guldet, ska
bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi”. Det övergripande målet är ”Ett hållbart skogsbruk med ökad
klimatnytta ska vara en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till
nationell biomassa från den svenska skogen, inom ramen för att de nationella
miljömålen uppnås.” I den regionala skogsstrategin har det formulerats mål som
harmoniserar med de nationella målen och som beaktar både miljö- och
produktionsfrågor.
I medborgarförslaget tar förslagsställaren fasta på att de nationella miljömålen inte
är uppfyllda, vilket enligt Naturvårdsverket är en korrekt bedömning. Därför måste
arbetet fortsätta mot 2030 och kopplas ihop med målen uppsatta inom ramen för
Agenda 2030. Det andra likvärdiga övergripande målet handlar om ökad
produktion av biomassa jämfört med i dag. Även för att uppnå detta mål kommer
det att kräva nya och förstärkta insatser, exempelvis en förändrad viltförvaltning
och effektivare skogsskötselåtgärder.
I det regionala skogsprogrammet för Jämtlands län har utgångspunkten varit de två
likställda nationella målen och att skogsbruket i länet ska vara långsiktigt hållbart i
alla tre dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den ekologiska, samt att
insatser skall ske i alla dimensionerna parallellt. Både det nationella
skogsprogrammet och det regionala består, förutom själva strategidokumentet, av
handlingsplaner och framförallt en ökad dialog mellan parterna. I Jämtland
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Härjedalen sker detta bland annat genom ett programråd. Deltagarna i
programrådet har under 2021 haft möjlighet att inkomma med synpunkter på
strategidokumentet i flera omgångar innan förslaget färdigställdes och hanterades i
den politiska processen.
Regionala skogsstrategin för Jämtlands län är även kopplad till länets regionala
utvecklingsstrategi ”Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att
leva, verka och utvecklas i” samt det långsiktiga målet för den regionala
tillväxtpolitiken "Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för
en hållbar utveckling i alla delar av länet". Där är de underliggande politiska
prioriteringarna för det regionala utvecklingsarbetet att skapa förutsättningar för
utveckling i hela vårt län, att arbeta med hållbar utveckling genom att synliggöra
och adressera målkonflikter i det regionala utvecklingsarbetet. Utöver det ska
regionalt utvecklingsarbete bedrivas genom Smart specialisering som metod och
arbetssätt, där ”Jord, skog och vatten” är ett av de fyra utpekade styrkeområdena
för länet. Handlingsplanen till den regionala skogsstrategin kopplas samman med
styrkeområdet och blir ett av verktygen för att arbeta med den hållbara regionala
utvecklingen inom det styrkeområdet.
Frågeställaren har relevanta frågor kring målbilden i Regionala
utvecklingsstrategin. Dessa formuleringar är en del av målbilden för 2050 och
bildar drivkrafter som kräver en grön omställning av samhället och alla dess
aktörer. Inom Smart specialisering är en viktig del att arbeta med industriell
omvandling, där drivkrafter för grön omställning är centrala. Det krävs att aktörer
arbetar tillsammans för att hitta vägar i denna transformation som måste ske, i
detta arbete är både miljömål och energi- och klimatstrategins mål en del av
arbetet. Dock är det viktigt i arbetet att lyfta målkonflikter och våga lyfta
odelbarheten i hållbarhetens olika aspekter. Där balansen mellan dessa är viktig,
precis som Agenda 2030 lyfter kring sina globala mål och odelbarheten kring dem.
Därför är det viktigt att vi tillsammans i länet vågar mötas i målkonflikter och ta
vara på innovationskapaciteten i det och använda kraften till att hitta nya
affärsmodeller, lösningar och arbetssätt som bäddar för en hållbar regional
utveckling, där social sammanhållning, grön omställning och konkurrenskraft kan
mötas.
Sammanfattningsvis så anses att frågeställarens inspel är viktiga och relevanta, och
lyfter perspektiv som är en del av arbetet med den regionala skogsstrategin samt
dess tillhörande handlingsplan. Det motiverar dock ingen återremiss av det förslag
till regionalt skogsprogram som Region Jämtland Härjedalen nu ska ta ställning till.
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Regiondirektörens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
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