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Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande:
1 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

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen ansvarar
gemensamt för genomförandet av skogsprogrammet. Länsstyrelsen Gävleborg är
sammankallande och har ett huvudansvar.
Kostnader och finansiering

Genomförandet av Skogsprogrammet sker som en del av det ordinarie arbetet med
Regional utveckling
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Konsekvensbeskrivningar

Skogsprogrammet övergripande prioritering är ”att bryta struktukturer”. Ett
genomförande av skogsprogrammet bidrar till ökad social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet.
Expedieras till

Länsstyrelsen Gävleborg
Skogsstyrelsen Gävleborg
Regional utvecklingsförvaltning
Katrien Vanhaverbeke
Regional utvecklingsdirektör
Malin Lidow Heneryd
Avdelningschef
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