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Region Gävleborgs läns remissvar angående
Miljödepartementets ”Remiss - Skogsutredningens
betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och naturvård i skogen”
Sammanfattning

Region Gävleborg ställer sig positivt till utredningens ambition att skapa en ökad
tydlighet i de frågor där det finns målkonflikter kopplade till skogens brukande.
Remissvaret är utifrån frågor där Region Gävleborg anser att det finns ett tydligt
regionalt utvecklingsperspektiv som behöver belysas.
Remissvar

Region Gävleborg anser att det är viktigt att målen för ökad hållbar tillväxt och en
bioekonomisk strategi för skogen går i linje med Parisavtalet, Agenda 2030 och
våra nationella samt europeiska miljö- och klimatmål. Region Gävleborg betonar
att skogens biologiska, sociala och ekonomiska värden är avgörande för en
levande landsbygd och en attraktiv region.
Gävleborg är det skogrikaste länet i Sverige och skogen har en central roll i den
regionala ekonomin. Skogen är en värdefull resurs utifrån möjligheten till ett
aktivt skogsbruk, ett rikt kulturlandskap och som en källa till rekreation för länets
invånare och för turistnäringen.
Region Gävleborg ställer sig positivt till:
 Utredningens syn på att skogen bör spegla ett mångbruk innehållande flera
olika former av näringsgrenar som exempelvis skogsbruk, naturturism och
rennäring.
 Utredningens förslag om instiftande av fler nationalparker. Region
Gävleborg välkomnar i synnerhet utpekandet av Hornslandet som en ny
Nationalpark och understryker vikten av att instiftande av nationalparker
sker i nära dialog med berörd kommun.
 Utredningens ambition att belysa målkonflikterna mellan olika
samhällsmål avseende klimatnytta och biologisk mångfald samt
nödvändigheten av en tydligare nationell vägledning avseende
prioriteringar mellan olika samhällsintressen.
Region Gävleborg anser att nedanstående punkter är av särskild vikt utifrån det
regionala utvecklingsuppdraget:


Tydligt fokus bör riktas på stimulans av cirkulära biobaserade
materialflöden. Region Gävleborg ser det som viktigt att nationella
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strategin för cirkulär ekonomi och kommande strategi för bioekonomi
harmoniserar så att inte de cirkulära perspektiven på skogens varor,
produkter och tjänster hamnar mitt emellan de båda strategierna.
Region Gävleborg anser att det är viktigt att förlänga livscykeln på
biobaserade material för att minska trycket på skogarnas
produktionsskapande kapacitet. Här bör även ekonomiska incitament
övervägas för att stimulera att biobaserade material får en så lång livslängd
som möjligt inom de sektorer där hög klimatnytta kan påvisas.
Fortsatt satsning på innovation och produktutveckling för ett ökat
förädlingsvärde inom skogens olika näringar.
Kompetensutveckling inom skogens olika näringsgrenar. Här behöver
kompetensbasen vidgas och inlåsningar i strukturer brytas för att bättre
spegla samhällets sammansättning av människor med olika bakgrund, kön
och ålder.
Subventionerna av fossil energi i Sverige och EU behöver skyndsamt
upphöra om biobaserade material ska kunna ersätta fossila produkter på
marknaden. Sverige bör här gå före och avveckla fossila subventioner
samt påverka EU att avveckla subventionerna inom unionen som helhet.
Region Gävleborg vill betona vikten av ett kontinuerligt utbyte med
regionalt utvecklingsansvariga i frågor rörande kompetensförsörjning,
innovation och näringsliv.
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