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Samverkansprocess skogsproduktion
Bakgrund

Skogsstyrelsen har inom projektet Adaptiv skogsskötsel, i samverkan med
flera skogliga intressenter, tagit fram en Kunskapsplattform för
skogsproduktion. Kunskapsplattformen publicerades tidigt under 2016 och
finns tillgänglig på Skogsstyrelsens hemsida (Meddelande 1:2016). Ett av
förslagen är en rekommendation till Skogsstyrelsen att starta upp en bred
samverkansprocess om skogsproduktion. En hög skogsproduktionen är central
för skogens roll i den växande bioekonomin.
I maj 2016 organiserade Skogsstyrelsen ett inledande seminarium om
Samverkansprocess skogsproduktion. Inbjudna var de skogsföretag och
övriga organisationer som varit involverade i Skogsstyrelsens arbete med
sektorsdialog. Totalt deltog 17 organisationer och företag.
Vid seminariet diskuterades två huvudfrågor:


Vad ska samverkansprocessen skogsproduktion utmynna i? Talar vi
om målbilder, kvantifierade mål, riktlinjerrekommendationer eller
vad?



Hur bör processen drivas vidare?

Flertalet aktörer såg positivt på initiativet och uppmanade Skogsstyrelsen att
vidare utveckla ett förslag både vad processen bör utmynna i och hur den bör
drivas.
Även samverkansprocessens relation till det pågående skogsprogrammet
diskuterades. Här var huvudfrågan om samverkansprocessen bör invänta
skogsprogrammet eller inte. Flertalet menade att det finns starka skäl att inte
invänta, men att se till så att synergier med skogsprogrammet kan tas till vara.
Skogsstyrelsen lovade återkomma under hösten 2016 med mer utvecklade
tankar och förslag.
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Förslag
Övergripande ställningstagande för skogsproduktion

Skogsstyrelsen föreslår att deltagandeprocessen arbetar fram:


Ett tydligare gemensamt ställningstagande kring skogsproduktion, från
skogssektor och stat. Man bör överväga om ställningstagandet bör
uttryckas i form av mål för skogsproduktion och/eller ett
åtgärdsprogram i form av en lista på åtgärder som specificerade
aktörer respektive staten bör vidta för att förbättra skogsproduktionen i
landet.

Följdfrågor att överväga:


Ett gemensamt ägarskap mellan skogssektor och stat – hur säkrar vi att
innebörden blir tillräckligt tydlig?



Finns det skäl att variera ställningstagandet geografiskt över landet?
Eller riskerar det att försvaga?



Ett åtgärdsprogram – hur den formuleras, genomförs och följs upp?

Identifiering av åtgärdsområden för produktion

Vi har tänkt oss att inkludera flera produktionsåtgärder som:
föryngringsresultat, andel förädlat plantmaterial, stubbehandling, röjning,
förstagallring, gödsling, dikesrening, snabbväxande trädslag etc. Dessa bör
identifieras tidigt i arbetet. Rimligen bör reell potential och
kostnadseffektivitet inom en hållbar utveckling vara ledande för vilka
områden som väljs ut. Förslagsvis bör även olika klimatanpassningar för att
minska befarade skador till följd av klimatförändringarna ingå.
Ett syfte med mötet är att göra en första grov identifiering av de viktigaste
åtgärdsområdena. Som underlag kan användas Kunskapsplattform
Skogsproduktion (Skogsstyrelsens Meddelande 1/2016;
http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/meddelanden/kunskapsplattfor
m-for-skogsproduktion-tillstandet-i-skogen-probl.html)
Formulering av mål och åtgärder

Hur bör mål respektive åtgärder uttryckas för att bli så effektiva som möjligt?
Och hur detaljerade mål behövs samt hur och när bör dessa följas upp?
Troligen finns det frågor där det är svårt att formulera dragande bra mål. För
andra kan det vara enklare. Förslagsvis kan vi överväga att inte uttrycka alla
åtgärder på samma sätt, utan tillåta en variation.
Arbetsprocess

Skogsstyrelsen föreslår att deltagandeprocessen arrangeras på liknande sätt
som dialog miljöhänsyn, alltså, ett antal intressentsammansatta arbetsgrupper
som får arbeta fram förslag inom sina olika områden.
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Vid mötet bör följande diskuteras och i möjligaste mån fastställas:
Processgrupp

Skogsstyrelsen föreslår att en processgrupp med syftet att hålla ihop arbetet,
både på kort och lång sikt bildas vid mötet. Det är värdefullt om intresserade
organisationer kan anmäla intresse vid mötet, helst även föreslå en
representant.
Arbetsgrupper

Skogsstyrelsen föreslår att ett antal arbetsgrupper bildas vid mötet, med
utgångspunkt i de identifierade åtgärdsområdena. Det är värdefullt om
intresserade organisationer kan anmäla intresse vid mötet och utse en
kontaktperson för det vidare arbetet.
Tidplan

Skogsstyrelsen föreslår att arbetsgrupperna återrapporterar till processgruppen
till den 15 augusti 2017.
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