Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-04-07

Plats och tid

Teams kl. 10:00-14:40

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Karin Jansson (MP)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Annika Huber (S) ersätter Tommy Berger (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Marcus Gard (S)
Marie Frestadius (S)
Shida Kinuka (S)
Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Ann Vestholm

Ordförande

................................................
Eva Lindberg (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Hans Backman (L)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för anslags
uppsättande
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nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Diariet

Underskrift

.................................................
Ann Vestholm
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Johan Sörensson (Stabsdirektör)

Utses att justera

Hans Backman (L)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
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Regionalt Skogsprogram för Gävleborg (RS 2021/658)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande:

Anta det Regionala Skogsprogrammet för Gävleborg 2021-2030

Sammanfattning
Det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och
hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.
Gävleborgs skogsprogram ska bidra till den nationella visionen genom att utgå från de
regionala förutsättningarna som finns i länet.
För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av
resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen gemensamt
tagit fram Gävleborgs skogsprogram. Intresseorganisationer, företag, entreprenörer, enskilda
skogsägare, akademi, offentlig sektor och privatpersoner med koppling till skogsbruket har
erbjudits möjlighet att påverka innehållet i programmet och flera hundra personer har deltagit
i processen.

Det Regionala skogsprogrammet har identifierat ett antal områden som aktörer gemensamt
bör fokusera på i Gävleborg för en regional utveckling i linje med det nationella programmet.
De prioriterade områdena i Gävleborgs skogsprogram är





Bryta strukturer
Hållbarhet i skogen
Mångbruk i skogen
Omställning, konkurrenskraft och kompetens
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Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen ansvarar gemensamt för
genomförandet av skogsprogrammet. Länsstyrelsen Gävleborg är sammankallande och har ett
huvudansvar.

Patrik Stenvard (M) Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)
inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: Vi behöver ytterligare värna
äganderätten då det finns en motsättning mellan skogsägarnas intressen mot de kommersiella
intressen som använder allemansrätten. I och med att trycket ökar på skogsturismen så finns
risk för att denna motsättning kommer att öka. Det finns också ett värde i att vi regionalt
förädlar skogsråvaror så långt som möjligt och vi föreslår därför att det inrättas en
innovationshubb eller ett kluster för förädling av skogsprodukter. Vi skulle även vilja satsa på
utbildning, skogsvårdsprogram på våra folkhögskolor, detta för att hjälpa till med att
kompetensförsörja skogsnäringen”.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande:

Anta det Regionala Skogsprogrammet för Gävleborg 2021-2030

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Regionalt Skogsprogram
 Gävleborgs skogsprogram 2021-03-10
 §38 UU Regionalt Skogsprogram för Gävleborg
Paragrafen är justerad
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