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Finansiering av regional skogsstrategi Småland
Diarienummer: RJL 2016/2704
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
Projektet Regional Skogstrategi Småland beviljas regionalt
verksamhetsstöd ur Regionala tillväxtmedel enligt följande:
1. År 2016: 163 676 kr
2. Dessutom bidrar regionens medarbetare med arbetstid
motsvarande 75 543 kronor
Sammanfattning
En skogstrategi ska arbetas fram för hela Småland. Länsstyrelsen
i Kalmar län är projektägare och samtliga länsstyrelser,
regioner/regionförbund delar på kostnaderna. Strategin ska bidra
till en utveckling där företagande med koppling till skogens
resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett
hållbart sätt. Den ska också tydliggöra skogens roll för Smålands
utveckling och synliggöra skogens värden, både aktuella och
framtida värden.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19
• Bilaga budget och finansiering
• Projektbeskrivning – Regional skogsstrategi 2016-05-30
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vid protokollet

Linda Byman
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Malin Olsson
Ordförande
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Intygar

Lena Sandqvist
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Tjänsteskrivelse
2016-08-19

RJL2016/2704

Regionledningskontoret
Regional utveckling
Lena Bohman Hjelmstedt

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Regional Skogsstrategi
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att
Projektet Regional Skogstrategi Småland beviljas regionalt verksamhetsstöd ur
Regionala tillväxtmedel enligt följande:
1. År 2016: 163 676 kr
2. Dessutom bidrar regionens medarbetare med arbetstid motsvarande 75 543
kronor

Sammanfattning
En skogstrategi ska arbetas fram för hela Småland. Länsstyrelsen i Kalmar län är
projektägare och samtliga länsstyrelser, regioner/regionförbund delar på
kostnaderna. Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling
till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart
sätt. Den ska också tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och
synliggöra skogens värden, både aktuella och framtida värden.

Information i ärendet
Regeringen arbetar med att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige och det
regionala arbetet kommer delvis att pågå parallellt men den regionala kommer att
vara mer konkret och mer av en handlingsplan. Den nulägesbeskrivning som ska
tas fram regionalt kommer att innehålla delarna: skogens roll i ett hållbart
biobaserat samhälle samt industri, skogens biologiska, kulturella och social
värden och skogsgårdens lönsamhet samt balansen mellan skog och vilt. I arbetet
deltar också representanter från Skogsstyrelsen, LRF, Södra, Linneuniversitetet,
Jönköping University m.fl. Strategin beräknas vara färdig hösten 2017.

Tjänsteskrivelse
2016-08-19

RJL2016/2704

Beslutsunderlag
•
•

Projektbeskrivning med budget
Checklista

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Kalmar län

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör

Budget och finansiering - Regional skogsstrategi Småland – Utkast 2016-06-02
Nedan visas ett utkast till budget med en uppskattning av projektets kostnader och ett förslag på fördelning mellan ingående parter.
Beräknad projekttid januari 2016 – september 2017. Posten delstudier avser eventuella fördjupade underlag som kan behöva tas fram av andra än
projektledare och arbetsgrupp.

KOSTNADER
Personal/Projektledare
OH
Delstudier
Övrigt (resor, möten, tryck)

FINANSIERING
Länsstyrelsen Kalmar
Regionförbundet Kalmar
Länsstyrelsen Kronoberg
Region Kronoberg
Länsstyrelsen Jönköping
Region Jönköping

BIDRAG I FORM AV TID
Skogsstyrelsen
Högskolan i Jönköping
Linnéuniversitetet
LRF
Södra

50 % av heltid under 21 månader, inkl avgifter mm
36 resp 37 %

2016
285 080
104 054
200 000
70 000
659 134

2017
213 810
79 110
30 000
322 920

Totalt
498 890
183 164
200 000
100 000
982 054

163 676
163 676
163 676
163 676
163 676
163 676
982 054
Tid motsvarande:
226 629
75 543
75 543
75 543
75 543

Länsstyrelsen Kalmar
Regionförbundet Kalmar
Länsstyrelsen Kronoberg
Region Kronoberg
Länsstyrelsen Jönköping
Region Jönköping

75 543
75 543
75 543
75 543
75 543
75 543
982 054

Projektbeskrivning – Regional Skogsstrategi UTKAST 2016-05-30
Bakgrund och mål
Skogen i Småland omfattar mycket stora ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skogen bidrar
med både ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och en rad ekosystemtjänster. Förutom
produktionsvärden och naturvärden ger skogens natur- och kulturmiljöer möjlighet till rekreation.
Skogen har också en viktig roll i energiomställningen och för att minska klimatpåverkan. Mot den
bakgrunden har länsstyrelsen beslutat att tillsammans med andra regionala organisationer med
tydlig koppling till skog och regional utveckling ta fram en regional skogsstrategi.
Regeringen arbetar nu med att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige. Arbetet med en
regional skogsstrategi kommer att pågå parallellt med det nationella arbetet. Vissa delar kommer att
behandlas i båda strategierna, men den regionala strategin fokuserar på just regionala behov och
kommer att vara konkret och mer av en handlingsplan.
Effektmål (varför)
Den regionala skogsstrategin ska:
•
•
•

Bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där fler
av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt.
Tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling
Synliggöra skogens värden, både aktuella och framtida värden

Strategin ska också kunna utgöra underlag för prioritering vid fördelning av utvecklingsmedel.
Strategin ska vara konkret och identifiera ett antal åtgärder som stärker näringen, utvecklar skogens
natur- och kulturvärden och även skogen som faktor i energiomställningen. Strategin ska också peka
på hur dessa åtgärder kan genomföras och finansieras.
Projektmål (vad leverera)
Projektet ska ge en gemensam och väl förankrad regional skogsstrategi med långsiktiga mål/vision
och en handlingsplan med konkreta och prioriterade åtgärder eller insatser. Projektet ska också
kunna fungera som länk mellan det regionala arbetet och det nationella skogsprogrammet.
Målgrupp
Strategin ska vara en gemensam strategi för regionens utveckling. Nyttan som strategin ska bidra till
kommer på så sätt hela regionen till del. För att få genomslag och verkligen ge regional nytta bör
strategin antas av länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, regionerna och universiteten men också vara väl
förankrad i näringsliv och branschorganisationer.
Omfattning/Avgränsning
Arbetet omfattar skogen och företagande med skogen som bas, inklusive förädling av skogsråvara.
En stor del av det som rör träförädling hanteras istället i regionens trästrategi som redan är igång. De
båda strategierna har flera beröringspunkter och det är viktigt med en god kommunikation mellan de
båda arbetena.
Geografiskt omfattar strategin Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län.

Arbetssätt
Arbetet ska ske i bred dialog och samverkan med andra regionala aktörer.
Strategin kommer till viss del baseras på de befintliga kunskapsunderlag som finns inom olika
områden, men det kommer även finnas behov av att ta fram fördjupade underlag inom vissa utvalda
områden.
Arbetet kommer att inledas med att ta fram en nulägesbeskrivning som ger en gemensam bild och
ligger till grund för kommande arbete. Nulägesbeskrivningen tas fram i tre olika delar enligt följande:
1. Skogens roll i ett hållbart biobaserat samhälle samt Industri
2. Skogens biologiska, kulturella och sociala värden
3. Skogsgårdens lönsamhet samt Balansen mellan skog och vilt
Både den externa och den interna kommunikationen är viktig i det här arbetet, och en
kommunikationsplan ska tas fram i ett tidigt skede. En webbsida kommer att användas för att samla
information om och resultat av projektet. Den kommer även fungera för inspel etc. Ingående aktörer
sprider information i den egna organisationen och aktuella närverk genom både möten och
webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier.
Den regionala skogsstrategin ska bidra till ett hållbart nyttjande av skogen, och de tre
hållbarhetsperspektiven är mycket centrala i arbetet. Jämställdhet och mångfald pekas särskilt ut
som horisontella aspekter som ska beaktas i samtliga delar. Jämställdhetsperspektivet införlivas i
samtliga delar genom jämställdhetsintegrering. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning när det gäller
sammansättning av styrgrupp och arbetsgrupp, föreläsare etc. När det gäller kommunikation
kommer bland annat genusmedveten bildkommunikation användas.
Styrgruppen sammanträder ca fem gånger 2016 och tre gånger 2017. Arbetsgruppen har, förutom
arbetsmöten, beredningsmöten med samma frekvens innan respektive styrgruppsmöte. Även andra
relevanta intressenter och beröra aktörer ska kunna bidra i arbetet, eventuellt i arbetsgrupper
utifrån mer avgränsade frågeställningar.

Organisation
Styrgrupp:
Länsstyrelsen Kalmar
Länsstyrelsen Kronoberg
Regionförbundet Kalmar
Region Kronoberg
Skogsstyrelsen
Linneuniversitetet
LRF
Södra
Länsstyrelsen Jönköping
Region Jönköping
Högskolan Jönköping
Naturskyddsföreningen
Sveaskog

Stefan Carlsson (ordförande)
Kristina Alsér
Helena Nilsson
Christel Gustafsson
Johanna From
Ann Charlotte Larsson
Lars-Ove Johansson
Håkan Larsson
Lars Sandberg
Ulrika Geeraedts
Andreas Stephan
Per Darell
Fredrik Klang

Beredningsgrupp/arbetsgrupp:
Projektledare
Länsstyrelsen Kalmar
Länsstyrelsen Kronoberg
Regionförbundet Kalmar
Region Kronoberg
Skogsstyrelsen Kalmar
Skogsstyrelsen Kronoberg
Linneuniversitetet
LRF
Södra
Länsstyrelsen Jönköping
Region Jönköping
Skogsstyrelsen Jönköping

Malin Pettersson
Karin Bergman
Stefan Carlsson
Erik Ciardi
Agata Kosno Uhlhorn
Therese Nilsson
Jerker Bergdahl
Johan Bergh
Sven Bergman
Mats Blomberg
Anders Hildingsson
Lena Bohman Hjelmstedt
Carina Strömberg

Projektledare
Malin Pettersson

Tidplan
Januari 2016-september 2017
Ett förslag till strategi och handlingsplan ska presenteras under våren 2017 och en färdig version ska
kunna presenteras i september 2017.

Budget och finansiering
Separat bilaga

