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Regionalt skogsprogram för Jämtlands län 2020–2030
Ärendebeskrivning
Regeringen antog i maj 2018 ett nationellt skogsprogram. I december 2018
påbörjades ett arbete i länet för att ta fram ett regionalt skogsprogram.
Länsstyrelsen har varit huvudansvarig för arbetet som skett i samverkan med
Skogsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.
Det regionala skogsprogrammet består av flera delar; en strategi, en handlingsplan
och en kontinuerlig process som beskriver arbetet mellan de berörda
intressenterna. Den regionala skogsstrategin togs fram först och bygger på den
nationella strategin med fem fokusområden och ger svar på vad man vill uppnå
genom att satsa på att utveckla länets största resurs, skogen. Arbetet med
skogsstrategin har bedrivits dels i en operativ projektgrupp, dels i en styrgrupp med
representanter från Länsstyrelse, Skogsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen
samt i ett brett sammansatt programråd med olika intressenter.
Strategidokumentet remitterades under hösten 2020 till olika intressenter såsom
företag, myndigheter, intresseorganisationer och kommuner inför en
slutbearbetning. Remissvaren har beaktats i den slutliga versionen av
skogsstrategin.
Utifrån skogsstrategin där det framgår vad som ska göras har ett arbete bedrivits
delvis parallellt för att ta fram en handlingsplan som beskriver hur arbetet ska
bedrivas. Arbetet med handlingsplanen kommer att pågå löpande framöver.
Den regionala skogsstrategin kommer att fungera som en underliggande strategi till
den regionala utvecklingsstrategin och har en stark koppling till arbetet med
strategin för smart specialisering och styrkeområdet Jord, skog och vatten. Arbetet
med att koppla samman de olika strategierna och processerna kommer att påbörjas
under våren 2021.
Det regionala skogsprogrammet är ett gemensamt ägt styrdokument mellan
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.
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Regiondirektörens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Regionalt skogsprogram för Jämtlands län 2020–2030 fastställs.
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