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Yttrande över Skogsstyrelsens förstudie om ett 

nationellt skogsprogram för Sverige 

 

Regeringen har via regleringsbrevet gett Skogsstyrelsen i uppdrag att göra en 

förstudie gällande utvecklingen av ett nationellt skogsprogram för Sverige. 

Skogsstyrelsen har under 2013 redovisat uppdraget i två publikationer bestående 

av en omvärldsanalys samt förslag och ställningstaganden, Skogsstyrelsens 

meddelande nr 5 respektive nr 6, 2013. 

 

SMHI anser att förstudien uppfyller många av kraven i regleringsbrevet, men brister 

på några punkter. Framförallt saknas en redovisning av hur ett nationellt skogs-

program ska vägleda ett hållbart nyttjande av den svenska skogen i ett förändrat 

klimat. Omvärldsanalysen (meddelande nr 6, 2013) visar visserligen att skogs-

programmet i Österrike har ett relativt stort fokus på klimatfrågan och att det även 

omnämns i Finlands skogsprogram, men SMHI efterlyser en diskussion och slutsatser 

kring detta i förstudien om det svenska skogsprogrammet. 

 

Det finns många nationella forskningsprogram/tjänster som specifikt beskriver 

kopplingar mellan klimatförändringar och skogssektorn, se t.ex.: 

 

 Future Forests – Sustainable strategies under Uncertainty and Risk (Mistra), 

http://www.mistra.org/forskning/pagaende-forskning/future-forests---

sustainable-strategies-under-uncertainty-and-risk.html 

 Mistra-SWECIA – Skogsbruk i ett förändrat klimat, http://mistra-

swecia.se/Nyhetsarkiv-Mistra-Swecia/skogsbruk-i-ett-forandrat-klimat-

1.34229 

 Plantval – Verktyg för skogsbruket från Skogforsk, 

http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Plantval/ 

 Klimatanpassningsportalen, http://www.klimatanpassning.se/ 
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SMHI anser att förstudien bör reflektera över hur ett svenskt skogsprogram ska dra 

nytta av den kunskap som finns inom området och som hela tiden vidareutvecklas. 

 

SMHI efterlyser också en beskrivning av hur skogsprogrammet ska koordineras med 

miljömålsarbetet i Sverige, och även med mer övergripande EU-lagstiftning. 

 

 

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende som handlagts av  

Niclas Hjerdt. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga 

handläggningen. 
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