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Skogsstrategier

• Antogs 2018 – första regionala skogsstrategier
• Tvåårig process
• Vision: Smålands skogar får värden att växa
• Mål: Att stärka Smålands skogar genom samverkan
• 6 övergripande strategier
• Olika aktörer med olika ansvar
• Samordnare: Magnus Hellgren, Region Kronoberg
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Revidering 2021

• Fokus på handlingsplan
o Aktiviteter
o Ansvarsfördelning
o Rationalisering

• 130 aktörer inbjudna till enkät och workshop
o Näringsliv – företag och branschorganisationer
o Offentliga
o Lärosätten

• 68 konkreta förslag 

2021-10-07  |  Wang Zhi   |  0702541003  | zhi.wang@regionkalmar.se

mailto:zhi.wang@regionkalmar.se


regionkalmar.se  |

Revidering 2021 
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jan       feb     mars     apr     maj       jun        jul      aug       sept okt    nov                 dec

INSPEL

Enkät – inlämning av förslag
Workshop med intressenter

REVIDERING

Remissversion
BESLUTREMISS

SLUTLIG 
REVIDER-
ING
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1.1 Utveckla samarbete inom forskning och utveckling 
inom skog och skogsindustri 
1.2 Etablera en regional mötesplats för skogsfrågor 
1.3 Skapa forum för dialog om kompetensförsörjning 
1.4 Insats för ökad jämställdhet 
1.5 Kommunikation av insatser inom skogsstrategin 
1.6 Samordna initiativ för att öka skolungdomars 
intresse för skog 
1.7 Initiera forskning och diskussion om människans 
relation till skogen och skogsbruk 

2.1 Stärk Smålands roll inom utvecklingen 
av cirkulär bioekonomi
2.2 Säkerställa att innovationssystem och 
företagsstödjande system stimulerar 
2.3 Öka användningen av småländskt trä  
2.4 Öka användningen av ny digital teknik 
och automation i skogs- och träsektorerna 

3.1 Regional samling för ökad hållbar skogsproduktion
3.2 Utveckla Asa försöks- och tillväxtpark  
3.3 Stärka rådgivning och information om anpassning till 
ett förändrat klimat 
3.4 Arbeta för ökad avsättning och förädling av lövvirke och 
stimulera intresset för lövskogs- och ädellövskogsskötsel
3.5 Samverka för en fungerande infrastruktur 
3.6 Stärk Grön infrastruktur med varierad produktion 

4.1 Kompetenssatsning för att stärka skogsägaren 
som företagare 
4.2 Involvera det företagsstödjande systemet för 
affärsutveckling och innovation i skog och trä 
4.3 Skapa förutsättningar för en långsiktig 
organisering och utveckling av skogligt mångbruk
4.4 Idésmedja för skogsgårdens utvecklingspotential  

5.1 Skapa en arena för regional dialog om natur- och kulturvård
5.2 Skapa småländsk modell för effektiv och anpassad naturvård
5.3 Insats för att stärka förutsättningarna för friluftsliv och turism
5.4 Minskade skador på skogliga kulturmiljövärden  
5.5 Utveckla samverkan kring skydd och skötsel av värdefulla vattnet i skogen   
5.6 Tätortsnära skogsbruk, skyddade områden och hänsyn till sociala värden
5.7 Bevarande och utveckling av skogliga värdekärnor  

6.1 Jobba med Mera tall-
metoden i Småland och 
Ölands alla 
älgförvaltningsgrupper 
6.2 Öka samarbetet mellan 
länsstyrelserna när det 
gäller information och 
kunskapsutveckling i 
viltförvaltning 
6.3 Öka kunskaper och 
kompetens om balansen 
mellan skog och vilt 
6.4 Arbeta för ökad 
jämställdhet i 
viltförvaltningens 
rådgivande och beslutande 
organ. 
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Yttrande +
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• Ökat fokus på skogens attraktivitet
o Kunskapsspridning
o Kommunikation
o Samverkan 
o Jämställdhet
o Hållbarhet
o Näringslivsutveckling 

• Tydligare målbeskrivning kopplat till inriktade insatser
o Engagemang 
o Kreativitet
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Yttrande -
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• Rationalisering
o Ökad insats
o Otydlig ansvarsfördelning och beskrivning: En kontaktperson/funktion bör namnges  

• 5.3 Insats för att stärka förutsättningarna för friluftsliv och turism
o Förslag om en småländsk friluftsstiftelse: Huvudmanskap?
o Förslag om samordning mellan regionernas och länsstyrelsernas friluftslivsarbete: 

Kommunerna ska inkluderas!
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Skogs- och trästrategier – www.skogtrasmaland.se
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