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Offentligt samrådssvar om en ny EU-skogsstrategi
Med anledning av den europeiska gröna given har EU-kommissionen valt
att se över och uppdatera EU:s skogsstrategi. Detta för att säkerställa en
hållbar utveckling och värna skogens betydelse för biologisk mångfald och
bidrag till cirkulär bioekonomi.

Skogen i Dalarna
Dalarnas skogsmarksareal uppgår till cirka 2 300 tusen hektar. Sverige har
ett hållbart skogsbruk utifrån principen frihet under ansvar. Det är detta
självpåtagna ansvar som har gett de värden den svenska skogen har idag
vilket gäller såväl ekonomiskt som biologiskt. I Dalarna finns omkring 21 000
privata skogsägare vilket i genomsnitt är dubbelt så många än riket i övrigt.
Att skydda den privata äganderätten är därför centralt. Nationellt producerar
skogsnäringen direkt och indirekt varor till ett förädlingsvärde som uppgår till
ca 110 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 2,5 procent av Sveriges BNP.
Under 2020 exporterade skogsnäringen varor till ett värde av drygt 145
miljarder kronor. Skogsnäringens export av varor motsvarade 2020 ungefär
10 procent av Sveriges totala export av varor.
Skogsbruket och skogsindustrin i länet sysselsätter tillsammans omkring 4
600 personer. Därtill kommer andra skogsrelaterade verksamheter som
entreprenörer, turistföretag och tjänsteföretag samt tjänstepersoner inom
offentlig sektor som verkar inom området. Det innebär att många olika
intressenter gör anspråk på skogen som resurs samt att skogen är
betydelsefull för såväl privatpersoner som näringsliv.

Region Dalarnas synpunkter
En uppdatering av EU:s skogsstrategi välkomnas. Regionen vill understryka
vikten av att ta hänsyn till de regionala skillnaderna inom EU när det gäller
skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet samt skogens olika roller kopplat
till samhällets utveckling, i både stad och land.
Region Dalarna vill även framhålla skogens betydelse som värdeskapare för
en attraktiv region och levande landsbygd liksom potentialen att utifrån
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hållbarhetskriterierna vidareutveckla möjligheterna att bedriva skogsbruk,
naturturism, naturvård, rekreation, folkhälsa och kultur.
EU:s skogspolitik bör:
•

Tillvarata skogens potential så att klimatmålen, Parisavtalet och FN:s
globala utvecklingsmål till 2030 samt målet om ett klimatneutralt EU
till år 2050 uppfylls och att äganderätten säkerställs.

•

Lyfta skogens roll som kolsänka och ett resilient ekosystem, som
bidrar till ett tryggt och hållbart brukande av skogar i EU.

•

Främja grön infrastruktur och bidra till biologisk mångfald och
ekosystemtjänster så att kapaciteten för återhämtning stärks.

•

Arbeta förebyggande för att motverka katastrofer såsom
skogsbränder, markerosion och andra risker.

•

Stödja ny forskning och arbeta kunskapsbaserat med att utveckla
kompetensförsörjning inom alla skogliga områden och på alla olika
nivåer.

•

Främja innovation med skogen som utgångspunkt, både för att nyttja
träråvaran på nya sätt i omställningen till ett fossilfritt samhälle och
för tjänsteinnovationer med koppling till besöksnäring och friluftsliv.

•

Verka för samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att öka
förutsättningarna att hantera möjliga målkonflikter kopplade till
skogen med beaktande av samhällets utveckling, i både stad och
land.

