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Förord

När regeringen år 2018 beslutade att ta fram ett nationellt skogsprogram var det
med den uttalade visionen ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och
hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.
Skogen är Örebro läns viktigaste naturresurs. Även om bergets rikedomar i form
av metaller och mineraler byggt upp välfärden i vårt län, så har vi lättare att förstå
skogens värde än den ädla metallen guldets. Skogen är basen i vår ekonomi och är
den grundläggande förutsättningen för vår hållbara utveckling. Vi har lärt oss leva
i skogen, leva med skogen och många i länet lever direkt eller indirekt av skogen.
Två tredjedelar av länets yta består av produktiv skogsmark. Tall och gran är
dominerande trädslag. Lövträd utgör en femtedel av virkesförrådet.
Stora skogsbolag – av vilka statliga Sveaskog är den största – äger 45 procent av den
produktiva skogsmarken i Örebro län. Men de många privata små skogsägarna äger
nästan lika mycket som storbolagen. Vi har i vårt län mer än 9 000 personer som
äger och sköter sin skog. Det är något av en folkrörelse.
Skogen ger också jobb. Drygt 2 000 personer har sin utkomst från näringen, de
största enskilda arbetsgivarna finns inom pappersindustrin, men här finns också
sågverk, skogsentreprenadsföretag och timmertransportörer.
Skogen är också upplevelser och mat. Allemansrätten ger oss tillgång till bär och
svamp. Jakt är också en folkrörelse och viltkött har en stor potential inför en
ökande efterfrågan på lokal mat.
Allt fler hittar också former för att tillgängliggöra skogen genom att erbjuda
naturturism. Under den svåra coronapandemin då längre semesterresor inte varit
möjliga har tiotusentals människor i länet upptäckt friluftslivet och skogen som en
magisk upplevelse.
I ljuset av människans ökade utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, har skogen
kommit att bli en av våra viktigaste tillgångar för att hindra koldioxiden från att
läcka ut i atmosfären. På så vis minskas klimatförändringens effekter. Skogen är en
viktig och helt nödvändig naturresurs för att ersätta fossila bränslen. Dessutom ger
den virke som är koldioxidneutralt, förnyelsebart och hållbart.
Skogen har en huvudroll för att vi ska klara regionala, nationella, europeiska och
internationella miljö- och klimatmål. Därför kommer det krävas en balans mellan
skogens olika intressen och tjänster.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja en hållbar utveckling och göra
verklighet av nationella mål utifrån länets förutsättningar. Länsstyrelsen har en
samordnande roll i framtagandet av ett regionalt skogsprogram för Örebro län. Vi
koordinerar de intressen som berörs av skogen som resurs. Styrgruppen består av
Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Skogsstyrelsen.
Dessutom finns en referensgrupp med parter från skogs- och träindustri, skogsägare,
ideella naturvårdsorganisationer, jägare, företrädare för turismen samt kommuner.
Vi är alla beroende av att skogen kan brukas hållbart och ge vinster för ekonomin,
ekologin, energin, klimatarbetet, arbetsmarknaden och folkhälsan.
Vi tror att Örebro län tillsammans kan få ut ännu mer av skogen med vinster för alla de
intressen som berörs. Skogens alla nyttoeffekter kan stärkas och behöver inte ställas emot
varandra.
Det nationella skogsprogrammet är beslutat av regeringen och ger färdriktningen, men
vi har stora möjligheter att inom det regionala skogsprogrammet anpassa inriktningen
till länets förutsättningar. Detta har vi kunnat göra genom ett engagemang från
skogsprogrammets referensgrupp. Ett stort och varmt tack för ert viktiga arbete.
Skogen är vår bästa vän. Allas vår bästa vän.

Maria Larsson
Landshövding i Örebro län
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Inledning
”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela
Örebro län samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”
Det är visionen för Örebro läns skogsprogram. Skogen har en mycket viktig roll för
jordens klimatsystem och har ett stort värde för hela samhället. Skogen erbjuder en lång
rad av resurser och tjänster som vi människor, om vi sköter, skyddar och brukar skogen,
kan nyttja för våra behov.
Örebro läns landyta täcks till cirka 73 procent av skogsmark varav 69 procent är
produktiv skogsmark (Statistiska centralbyrån, 2019). Skogsnäringen (skogsbruk och
skogsindustri) spelar en viktig roll för en hållbar tillväxt och omställningen till ett
resurseffektivt och grönt samhälle.
Skogen är framförallt en viktig råvarubas för det traditionellt stora skogsnäringarna
inom massaved, sågtimmer och bioenergi. Skogen bidrar med arbetstillfällen i hela dess
värdekedja. Skogen är också viktigt för besöksnäringen. Naturturismen ökar för varje
år och i Örebro län är Tivedens nationalpark och Bergslagsleden viktiga besöksmål
för länet. Skogen har stor betydelse för vår vardagsrekreation, träningsaktiviteter och
människors mentala och fysiska hälsa. Skogen livnär länet med bär, svamp, vilt och
annat ätbart och förser lokala hushåll och restauranger med råvaror.
Utöver skogens kulturella och försörjande tjänster har skogen en helt avgörande roll för
vårt ekosystem. Skogens stödjande tjänster i form av biologisk mångfald, biogeokemiska
kretslopp, fotosyntes, pollinering av växter, resiliens, habitat och livsmiljöer är livsviktiga
för oss människor. Skogen har också en positiv inverkan på klimatet genom sina
klimatreglerande tjänster. Skogens upptag och lagring av kol bidrar till en minskning av
koldioxid i atmosfären. Skogen reglerar även vatten genom snösmältning och vårfloder.
Skogen har en viktig roll för att vi ska klara regionala, nationella, europeiska och
internationella miljö- och klimatmål. Därför kommer det krävas en balans mellan
skogens olika intressen och tjänster.
År 2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram med visionen ”Skogen, det
gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen
av en växande bioekonomi” (Näringsdepartementet, 2018). I det nationella programmet
finns fem fokusområden med mål som ska bidra till att uppnå visionen. Örebro läns
skogsprogram tar avstamp i det nationella programmets vision och fokusområden,
utifrån regionala förutsättningar, intressen och behov.
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Syfte med programmet
Det övergripande syftet med Örebro läns skogsprogram är att utveckla länets hållbara
brukande av skog genom att främja dialog och samarbete mellan skogsnäringen,
naturvården, besöksnäring och andra skogliga intressenter.
På lång sikt ska arbetet inom skogsprogrammet

•
•

bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser
stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt
leda till förbättringar inom ekonomi, sysselsättning,
miljö, klimat, jämställdhet och integration.

Inriktning och val av fokusområden
Det regionala skogsprogrammet utgår från det nationella skogsprogrammet och
tillhörande fokusområden. I Örebro län har vi valt fyra av de fem fokusområden som
finns nationellt:

•
•
•
•

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Vi också valt att särskilt fokusera på fokusområdet Ett hållbart skogsbruk med ökad
klimatnytta. En avgränsning är att det regionala programmet inte omfattar det nationella
fokusområdet Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt
internationellt samarbete, eftersom det hanteras på nationell nivå.
Region Örebro län ansvarar för fokusområde Innovationer och förädlad skogsråvara i
världsklass och har tagit fram den regionala handlingsplanen Innovationer och förädlad
skogsråvara i världsklass.
Till varje fokusområde finns mål och delmål som tagits fram regionalt i arbetet med
skogsprogrammet. Läs mer i avsnitt Fokusområden – mål och delmål på sida 23.
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Så ska programmet användas
Skogsprogrammet ska ses som ett underlag för en framtida samverkan och dialog
om frågor som rör skogen. Programmet ska fungera vägledande och inspirerande för
deltagande aktörer i sina respektive verksamheter med koppling till skogarna i Örebro
län.
Skogsprogrammet är ett frivilligt åtagande för länets skogliga aktörer. För att föreslagen
vision, mål och delmål ska nås ska länets aktörer bjudas in av Länsstyrelsen, engageras
och göras delaktiga.
Skogsprogrammet är en del av det strategiska området Landsbygdens utveckling som
återfinns i Länsstyrelsen i Örebro läns strategiska plan för 2019–2022.
Skogsprogrammet ska komplettera och förstärka andra regionala strategier, planer och
program med kopplingar till skogen och som drivs av Länsstyrelsen i Örebro län, Region
Örebro län och andra parter. Läs mer i avsnitt Utgångspunkter för skogsprogrammet, på
sida 13.

Bidra till globala och nationella åtaganden
Det regionala skogsprogrammet ska bidra till uppfyllande av det nationella
skogsprogrammet samt de svenska, europeiska och internationella miljömålen. Skogen
ses som en av lösningarna för att nå ett klimatneutralt Sverige och Europa. I slutet av
2019 lanserade EU-kommissionen en europeisk grön giv, European green deal, som kan
ses som en färdplan för hur EU ska bli klimatneutrala till 2050. Given har flera områden
och målsättningar som berör skogen, framförallt initiativen att främja ett effektivt
utnyttjande av resurser genom att samhället ställer om till en ren, cirkulär ekonomi samt
återställa förlorad biologisk mångfald och minska föroreningarna. EU-kommissionen
kommer inom de närmaste åren att lansera nya strategier för skog och biologisk
mångfald.
Regeringen har under 2021 påbörjat arbetet med den nationella bioekonomistrategin.
Den ska hjälpa till att nå regeringens mål att Sverige ska bli väldens första fossilfria
välfärdsland, med en bioekonomi i världsklass. Avsikten är att strategin ska presenteras
under hösten 2021.
Skogsprogrammet ska också bidra till de nationella miljömålen Begränsad
klimatpåverkan och Levande skogar samt de globala målen i Agenda 2030. Läs mer i
avsnitt Utgångspunkter för skogsprogrammet på sida 13.
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Deltagande aktörer
Örebro läns skogsprogram och tillhörande fokusområden hålls samman av
Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen, Region Örebro län och Skogsstyrelsen
ansvarar gemensamt för att samordna skogsprogrammet till 2030. Arbetet inom
programmet sker i dialog med skogens olika intressenter, däribland skogsnäringen,
myndigheter, intresseorganisationer och företagare.
I programmets styrgrupp ingår Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och
Skogsstyrelsen. I arbetsgrupp och referensgrupp ingår:

Arbetsgrupp

•
•
•
•

Lantbrukarnas riksförbund, LRF
Länsstyrelsen i Örebro län
Region Örebro län
Skogsstyrelsen.

Referensgrupp

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billerudkorsnäs
Business region Örebro, BRO
Mellanskog
Moelven
Naturskyddsföreningen
Sveaskog
Svenska jägareförbundet
Svenska lövträdföreningen, Småsågarnas riksförbund
Sveriges jordägareförbund
Örebro kommun
Ösjönäs, Tiveden.
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Förarbeten och bakgrund
Som förarbete till det regionala skogsprogrammet genomfördes 2018 en behovsanalys
där olika skogliga aktörer i länet blev intervjuade om behov och önskemål kring ett
skogsprogram (Borgman, 2018; Jönsson, 2018). Därtill genomförde länsstyrelserna i
Södermanlands, Västmanlands och Örebro län en gemensam konferens om skogen.
Resultatet av behovsanalysen tillsammans med önskemål som framkom under
konferensen användes sedan som underlag och förutsättningar i det fortsatta arbetet.
Under 2019 bildades en arbetsgrupp och en referensgrupp som också fick bidra till
skogsprogrammets innehåll och fokus, där i synnerhet referensgruppens inspel har fått
väga tungt i prioriteringen av programmets mål och riktning.
Utifrån detta underlag kunde vi konstatera att ett fokusområde var mer prioriterat än
de andra – fokusområdet Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta. Insatsområden
kopplade till fokusområdet var bland annat träbyggande, klimatanpassning och nya
användningsområden för skogen, till exempel träförädling och folkhälsa.
Inom övriga fokusområden lyftes sysselsättning, kompetensförsörjning och ökad
lönsamhet för skogsföretag som viktiga frågor.
I underlaget uttrycks också behov av informationsinsatser och ökad kunskapsnivå hos
allmänheten för att ge förståelse för skog och skogens nytta för klimat och människor.
En annan viktig uppgift för Örebro län skogsprogram är att bidra till en ökad samsyn,
ökad samverkan, och en god dialog.
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Utgångspunkter för skogsprogrammet
En av utgångspunkterna för skogsprogrammet är hållbar utveckling och
Agenda 2030. Skogen som resurs har också kopplingar till andra regionala
processer, som energi- och klimatprogram, regional utvecklingsstrategi,
och handlingsplan för grön infrastruktur.

Hållbar utveckling och Agenda 2030
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Gro Harlem
Brundtland, Vår gemensamma framtid, 1987).
Länsstyrelsen i Örebro län ska bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030. Skogen kan spela en viktig roll i uppfyllandet av flera av de
globala målen.
De tre dimensionerna av en hållbar utveckling, det vill säga den ekonomiska, sociala
och miljömässiga, är av stor relevans för skogspolitiken och återkommande i flera av
de europeiska, nationella och regionala strategier som skogsprogrammet ska uppfylla.
Hållbarhetsperspektiven är därför centrala i skogsprogrammet vision samt mål och
delmål inom respektive fokusområde.
Flera av agendans sjutton mål har starka kopplingar till skogens hela värdekedja. Skogen
har en viktig roll i att bekämpa klimatförändringar och bidra till en ökad biologisk
mångfald. Samtidigt kan skogen verka för omställningen till en mer hållbar produktion
och konsumtion, bidra till hållbara städer och levande landsbygd samt bidra till god
hälsa och välbefinnande.
En utgångspunkt för skogsprogrammet och dess genomförande är att kvinnor och
män ska ges lika villkor, därför blir agendans femte mål, Jämställhet, särskilt viktigt. I
genomförandet av det regionala skogsprogrammet är det viktigt att kvinnor och män ges
lika villkor och representation, till exempel som talare vid konferenser och vid aktiviteter
inom skogsprogrammet.
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Kopplingar till andra regionala processer
Örebro läns energi- och klimatprogram
Skogen har som en naturlig kolsänka en viktig roll i klimatomställningen. Hur vi brukar
skogen har stor betydelse för om vi når de miljö- och klimatmål som återfinns i Örebro
läns energi- och klimatprogram som gemensamt antagits av Länsstyrelsen i Örebro län
och Region Örebro län.
Bioekonomi och brukande av skog är inte ett utpekat insatsområde i energi- och
klimatprogrammet men angränsar till flera av insatsområdena. Framförallt hur skogen
kan vara en resurs i omställningen från ett fossilbaserat samhälle till ett förnybart.
Innovationer av skogsråvara kan till exempel bidra till att minska andelen fossila
bränslen och också minska energiförbrukningen. Det tillkommer även en rad andra
tillämpningsområden för skogsråvaran och intresset samt potentialen för bioekonomi är
hög, vilket nämns i energi- och klimatprogrammet.

Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) från 2018 är en strategi för utvecklingen av
Örebro län fram till 2030 och är framtagen tillsammans med länets kommuner och
andra regionala aktörer (Region Örebro län, 2018). I RUS finns en rad uppsatta mål som
berör ett antal områden att arbeta med fram till 2030. Följande övergripande mål finns
definierade:

•
•
•

stark konkurrenskraft
hög och jämlik livskvalitet
god resurseffektivitet.

De tre övergripande målen är alla relevanta för det regionala skogsprogrammet. Flera av
RUS:ens effektmål har direkt eller indirekt koppling till skogsprogrammets fokusområde
Innovationer och en förädlad skogsråvara i världsklass. RUS:ens effektmål om ökad
innovationskraften, entreprenöriell aktivitet, attraktionskraft och konkurrenskraft
kan alla kopplas till skogsprogrammet. Samtidigt ska detta göras med en god
resurseffektivitet som ska leda till en minskad klimatpåverkan och en ökad biologisk
mångfald.
I den regionala utvecklingsstrategin lyfts bioekonomi och skogsbruk framförallt fram
i det prioriterade området Konsumtion och försörjning. Där skrivs att skogsnäringen
har en nyckelroll i utvecklingen av en mer biobaserad samhällsekonomi, där både
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traditionella och nya varor och tjänster produceras av en hållbar skogsråvara som
ersätter fossila och ändliga råvaror. Önskat läge 2030 är en utvecklad bioekonomi inom
skogsbruket. Skogen nämns också under området Upplevelser och evenemang. Inom
detta område pekas skogen ut som en viktig förutsättning för många företagare som
arbetar med naturturism. Det är viktigt med god samverkan mellan naturturismens
intressenter och skogsägarna, så att skogen kan användas såväl som en hållbar råvara,
som för naturturism och friluftsliv samt för att främja den biologiska mångfalden.

Handlingsplan för grön infrastruktur
Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande
livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Att bibehålla
landskapets gröna infrastruktur är avgörande för att bevara biologisk mångfald och
ekosystemtjänster som i sin tur är en förutsättning för människors livsmiljö och hälsa.
Arbetet med grön infrastruktur syftar till att göra det lättare för samhällets aktörer att ta
hänsyn till och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med olika
verksamheter. En väl fungerande grön infrastruktur gör den befintliga naturvården,
i form av till exempel frivilliga avsättningar, generell hänsyn och skyddad natur, mer
effektiv.
Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en regional handlingsplan för grön
infrastruktur. Handlingsplanen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta
åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Handlingsplanen ska
vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i
länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet.
Länsstyrelsens arbete med handlingsplanen innebär att involvera aktörer till ett
arbetssätt där hela länet tillsammans planerar för långsiktigt hållbara landskap.
Sådana landskap ger positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter och är en
förutsättning för hållbar utveckling. Grön infrastruktur handlar om att lyfta blicken och
se helheten och kan underlätta att prioritera insatser för att optimera både naturvård och
produktion.
Flera delar i handlingsplanen för grön infrastruktur går in i arbetet inom det regionala
skogsprogrammet. Ett insatsområde i handlingsplanen för grön infrastruktur är
Levande skogar. Kunskaperna och insatserna inom detta insatsområde är viktiga att ta
i beaktning i arbetet inom skogsprogrammet och i det långsiktiga genomförandet av
skogsprogrammet.
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Örebro läns skogar
I Örebro län är skogen en stor tillgång. Skogsbygden i länet präglas
till stora delar av ett industriellt och modernt skogsbruk som enligt
de senaste siffrorna från år 2016 omsatte mer än tolv miljarder kronor
(Jönsson, 2018).

Virkesförråden ökar
Mer än två tredjedelar av länets yta, nästan 600 000 hektar, består av produktiv
skogsmark där tall och gran är dominerande trädslag. Lövträd utgör ungefär en femtedel
av virkesförrådet. Varje år avverkas omkring tre miljoner skogskubikmeter i länet.
Tillväxten är knappt fyra miljoner skogskubikmeter, vilket innebär att virkesförrådet
ökar.
Skogsråvaran används till största delen till sågtimmer och massaved, hälften av den
avverkade volymen blir till timmer och 40 procent blir massaved som sedan används för
att tillverka papper. I länet finns två större sågverk och tre massabruk (Jönsson, 2018).

7%
De senaste femton
åren har det totala
virkesförrådet i länet ökat
med ungefär sju procent.

Ungefär 3,6 procent av den produktiva skogsmarken i länet är avsatt för formellt skydd
inom naturreservat, ekoparksavtal, Natura 2000, nationalparker, naturvårdsavtal,
biotopskyddsområden med mera (Skogsstyrelsen, 2019).
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Skogens ägande
Skogen i Örebro län ägs till 43 procent av enskilda ägare, 29 procent av statsägda bolag
och 17 procent av privatägda bolag. Cirka 40 procent av den enskilt ägda skogen ägs av
kvinnor och resterade 60 procent av män, vilket är i linje med hur det ser ut nationellt
(Skogsstyrelsen, 2018).

40 %

60 %

Av enskilda skogsägare är 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Skogen som arbetsgivare
Skogen ger sysselsättning åt många anställda inom skogsnäringen. I Örebro län arbetade
det enligt de senaste siffrorna totalt drygt 2 000 personer inom skogsnäringen, varav
de flesta inom pappersindustrin. Skogsbruket har färre anställda eftersom de flesta
företagen är enskilda mindre företag (Jönsson, 2018). Många är också sysselsatta indirekt
av skogsnäringen i form av entreprenad som till exempel maskinförare, lastbilschaufförer
och vägunderhåll.
Naturturism har stora möjligheter att bidra till ökade intäkter och sysselsättning i
hela landet. Det ger dessutom bonuseffekter i form av ökad folkhälsa. Naturen är en
av de främsta anledningarna till att inte minst utländska turister reser till Sverige.
Den naturbaserade besöksnäringen är också en av de främsta källorna till nya jobb på
landsbygden. Sett till landet som helhet har besöksnäringen fördubblat sin omsättning
sedan år 2000. Regeringen har pekat ut naturturism som en av landsbygdens
framtidsnäringar (Naturturismföretagen m.fl., 2018). En fortsatt växande lönsamhet
och resurseffektivitet i besöksnäringen kräver ökad samordning och kvalitetssäkring av
produkt- och destinationsutveckling på regional och kommunal nivå (Region Örebro
län, 2018).
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Mångbruk av skogen
Det finns potential för att utveckla mångbruket av skogen. Mångbruk handlar om att
skogen används för flera olika syften. Det kan vara traditionellt skogsbruk med intäkter
för timmer- och massaved i kombination med annat företagande eller förädling. Till
exempel småskalig träförädling eller företagande inom besöksnäring, hälsa, hantverk,
jakt, mat med mera. Mångbruket kan utvecklas ytterligare genom innovationer kring
nya användningsområden av både skogliga produkter och tjänster.

Länets skogar ur ett klimatperspektiv
Vi lever i en tid där det globala klimatet förändras. Klimatförändringarna sker främst
på grund av stora och ökande utsläpp av växthusgasen koldioxid. Det är mänskliga
aktiviteter som är orsaken till utsläppen genom främst förbränning av fossila kolkällor
som kol, olja och naturgas. Vi påverkar också koncentrationen av koldioxid i atmosfären
genom vår markanvändning. Denna påverkan sker dels genom att markanvändningen
kan leda till att kolatomer som tidigare har bundits in i vegetation och mark avgår som
koldioxid och dels genom att markanvändningen påverkar hur mycket koldioxid som
lagras in i ny vegetation, exempelvis växande träd.
Det krävs kraftfulla åtgärder globalt för att samhället ska kunna bromsa den negativa
utvecklingen av klimatet. Skogssektorn har beröringspunkter med flera av de
åtgärder som krävs för att vända den negativa trenden. Både genom att varor och
produktion som idag baseras på fossila kolkällor istället kan baseras på skogsråvara,
och genom koldioxidinlagringen som sker när skogen växer. Skogssektorn kan också
genomföra åtgärder för att minska utsläpp från dikad mark och genom att fasa ut
fossilbränsleanvändning inom den egna verksamheten. Skogen och skogsbruket är
därmed viktiga faktorer i Sveriges nationella och regionala klimatarbete.
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Skogskapitalet i Örebro län är stort och utgör ett betydande kollager för länet. Träden
i länets skogar håller ett lager på drygt 36 miljoner ton kol. Även i själva skogsmarken
finns ett stort kollager, nästan 50 miljoner ton ytterligare. Kollagret i både träd och
skogsmark motsvarar tillsammans drygt 270 miljoner ton koldioxid (Björheden m.fl.,
2020).

270

miljoner
ton koldioxid

motsvarar kollagret i länets träd och skogsmark.

En analys gjord av Skogforsk visade att skogen i Örebro län för närvarande bidrar
till att minska nettoutsläppen från samhället. År 2017 uppskattas summan av
koldioxidinlagring i skogen och substitutionseffekter kopplat till skogliga produkter
vara dubbelt så stor som den mängd koldioxid som släpptes ut i länet som följd av trafik,
industri, hushållsel, etc. (Björheden m.fl., 2020). Substitutionsnyttan verkar genom att
utsläpp från framförallt produktion och konsumtion av betong och förbränning av
fossila bränslen undviks. Samtidigt finns det nettoutsläpp av växthusgaser framförallt
från dikad skogsmark (Jordbruksverket, 2014).
En stor del av landets våtmarker och sumpskogar har avvattnats genom dikning. Sådana
marker läcker nu koldioxid eftersom de torrare markförhållandena medger nedbrytning
av organiskt material i markskiktet som ansamlats under en mycket lång tid. I hela
landet beräknas utsläppen från dessa marker motsvara 11–12 miljoner ton koldioxid
per år, vilket motsvarar en femtedel av landets totala utsläpp. Även om man räknar
ifrån den metanproduktion som man undviker när grundvattenytan sänks, så är de
före detta jordbruksmarkerna och andra dikade bördiga torvmarker stora nettokällor
av växthusgasutsläpp (Jordbruksverket, 2014). Under senare decennier har en hel del
dikad jordbruksmark på torv omförts till skogsmark. Utsläppen kan minskas genom
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att grundvattennivån höjs igen på bördiga torvmarker och en sådan ”återvätning” sker
enklast genom att avvattningsdiken läggs igen på strategiska platser (Björheden m.fl.,
2020).
I Örebro län finns det även möjligheter att öka klimatnyttan från skogen via skogsbruket.
Skog som utnyttjas för virkesproduktion kan ge ökad klimatnytta genom skötselåtgärder
som ökar tillväxten. Det ökar i förlängningen möjligheten att ersätta mer klimatdåliga
material och oljebaserade produkter, förutsatt att konsumtionen ändras i den riktningen.
Det handlar bland annat om förbättrad föryngring, anpassat trädslagsval, förbättrat
plantmaterial, gallring i rätt tid, korta kalmarksperioder, etc (Björheden m.fl., 2020).
Samtidigt är det viktigt att skogsägaren tänker på den långsiktiga anpassningen till ett
ändrat klimat med ökade risker av olika slag (Skogsstyrelsen, 2016). I vissa fall är det
möjligt att tillvarata en större andel av grenar och toppar, som idag lämnas kvar i skogen
till följd av dålig efterfrågan.
I obrukad naturskog är kolförrådet relativt stabilt och någon betydande upplagring av
kol sker inte över tid. Orsaken är att de levande trädens tillväxt i naturskog är ungefär
lika stor som avgången, det vill säga att träd och annan vegetation dör och bryts ner.
Naturskogen har gjort klimatnytta genom att under lång tid bygga upp sitt kolförråd.
Men eftersom tillväxt och nedbrytning i naturskog balanserar varandra svarar
naturskogen inte för någon stor upplagring av kol och bidrar därför endast lite till dagens
klimatarbete. Naturskogen måste istället förvaltas som ett statiskt kolförråd som aldrig
får minska om dess klimatnytta ska behållas. Över tid utsätts naturskog emellertid för
olika naturliga störningar. Under en begränsad period efter en omfattande störning
då naturskogen avgett stora mängder koldioxid kan naturskog därför nettoinlagra kol
(Skogsskötselserien, 2020).
På längre sikt handlar bästa nyttan om i vilken grad träråvaran behövs för att försörja
ett klimatsmart samhälle, med avseende på byggråvara, värme, förpackningar,
hygienprodukter, bil-, båt- och flygbränslen, papper, kemikalier, oljor, reglerkraft, tyger,
etc. I vilket fall bidrar tillräckliga arealer av skyddad skog och skog som brukas extra
hänsynsfullt och god vardagshänsyn i skogsbruket till ett mer hållbart skogsbruk genom
att skydda skogens mångfald och andra värden (Skogsstyrelsen, 2019).
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Fokusområden – mål och delmål
Här beskrivs mål och delmål utifrån programmets fyra fokusområden.
Kapitlet ger också en övergripande beskrivning för hur vi ska nå dit.
Samtliga fokusområden utgår från visionen:
”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela
Örebro län samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”
För att uppfylla skogsprogrammets vision och långsiktiga strävan behövs det mål
och delmål. Varje fokusområde har ett övergripande mål som påvisar vart vi vill och
kompletteras med delmål kring vad som behöver göras för att komma dit.

Fokusområden
1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
Mål: Skogsbruket i Örebro län är lönsamt, hållbart och
levererar fler klimatsmarta produkter och tjänster.
Delmål: Skogen är värdefull som resurs.

Skogen ska bli mer värdefull både genom större ekonomisk avkastning för traditionella
användningsområden som timmer och papper men också genom att användas till nya
klimatsmarta produkter och tjänster. Det ska också finnas en positiv framtidstro hos
skogsägare.
Delmål: Vid offentlig upphandling väljer aktörer i huvudsak att bygga
med trä som huvudsakligt material i den mån det är möjligt.

Offentlig upphandling kan fungera som en tydlig kravställare genom att upphandla såväl
funktion som specifika värden ur länets skogliga bioekonomi.
Delmål: Skogsnäringen är anpassad för att möta ett förändrat klimat och bidra till klimatnytta.

Det behövs bland annat en ökad ståndortsanpassning, förbättrade skötselmetoder
och klimatanpassning. Skogsnäringen ska också arbeta för att minska sina utsläpp av
växthusgaser, till exempel genom återvätning av torvmarker, ställa om mot förnyelsebara
drivmedel, med mera.
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Mål: Skogsnäringen erbjuder en attraktiv sysselsättning för både kvinnor och män.
Delmål: Fler unga och kvinnor söker in till skogliga utbildningar och angränsande sektorer.

Marknadsföra och lyfta fram rena skogliga utbildningar, men också transport- och
entreprenadutbildningar, där det finns brist på arbetskraft.

2. Mångbruk av skog för fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Mål: Skogens alla värden bidrar till ett ökat lokalt företagande
inom bland annat träförädling, turism och folkhälsa.
Delmål: Ett ökat intresse för besöksnäringen kopplat till natur tillvaratas av länets företagare.
Delmål: Nya typer av företagande och förädling av produkter och tjänster från skog etableras.

Örebro län har unika regionala förutsättningar kopplat till skoglig besöksnäring. Nya
typer av företagande och förädling av skogliga produkter och tjänster leder till ett mer
konkurrenskraftigt län. Den skogliga bioekonomin bör breddas ytterligare för att skapa
sysselsättning och hållbar tillväxt i länet.

3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
Region Örebro län har inom skogsprogrammet tagit fram Innovationer och förädlad
skogsråvara i världsklass – Regional handlingsplan. Handlingsplanen ska ses som ett
strategiskt policydokument som syftar till att ge Örebro län en gemensam riktning och
visa på prioriterade insatsområden för hur länet tillsammans kan ta tillvara potentialen
för utveckling och tillväxt inom den skogliga bioekonomin. Det övergripande målet för
handlingsplanen är att länet har en cirkulär och biobaserad ekonomi med en effektiv
förädling av skogsråvaran, där innovativa produkter och tjänster utvecklas och bidrar
till en hållbar tillväxt i hela länet. Fyra insatsområden finns med flera prioriterade
aktivitetsområden mot områden som pekats ut i dialog med näringsliv, offentlig sektor,
akademi och civilsamhälle samt med en utgångspunkt i naturkapitalets begräsningar och
möjligheter. De fyra identifierade insatsområdena är: den skogliga bioekonomin, offentlig
sektor, forskning och innovation samt regler och villkor.
Här följer en sammanfattning av mål och delmål inom detta fokusområde. För en mer
utförlig genomgång av aktiviteter knutna till delmålen se handlingsplanen i sin helhet.
Mål: Regionen har en cirkulär och biobaserad ekonomi med en
effektiv förädling av skogsråvaran, där innovativa produkter och
tjänster utvecklas och bidrar till en hållbar tillväxt i hela länet.
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Delmål: En levande skoglig bioekonomi.

Länet har en cirkulär och skoglig bioekonomi med en effektiv förädling av skogsråvaran.
Efterfrågan drivs av kunder som har kunskap och möjlighet att göra medvetna val.
Dessa val bidrar till att driva marknaden mot en cirkulär bioekonomi. Nya innovativa
produkter och tjänster utvecklas och bidrar till en hållbar tillväxt i hela länet.
Delmål: Tydliggöra offentlig sektors roll i den skogliga bioekonomin.

Länets offentliga aktörer driver efterfrågan på varor och tjänster ur den regionala
skogliga bioekonomin. Offentlig upphandling har en roll i alla insatsområden.
Som kunskapsspridare, kund och förebild inom konsument och marknad, som
innovationsupphandlare och kunskapsspridare inom kunskap och innovation samt som
villkorsställare inom offentlig upphandling.
Delmål: Utvecklad forskning och innovation.

Samverkan mellan offentlig sektor, forskning, näringsliv, civilsamhället och
naturkapitalet skapar möjligheter till utveckling inom den skogliga bioekonomin.
Långsiktig samverkan skapar acceleration och kunskapsutveckling i bioekonomin, ökad
innovationskraft och främjar företagens entreprenörskap. Strategisk samverkan säkrar
kompetensförsörjning och kunskapsutveckling i hela den skogliga bioekonomin.
Delmål: Påverka ramar och villkor för den skogliga bioekonomin.

Alla delar i den skogliga bioekonomin är avhängiga av regler och villkor på olika
sätt. I den skogliga bioekonomin är många regler kopplade till att vi ska ha levande
skogar och att produktionen i alla led ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Inom
primärproduktionen finns regler kopplade till EU:s miljöpolitik. Skogsföretagen påverkas
också av regler inom till exempel upphandling och även inom olika certifieringar.

4. Ett kunskapskliv för ett hållbart
brukande och bevarande av skogen
Mål: Allmänheten har större kunskap om skogens betydelse för Örebro län.
Mål: Samarbeten mellan olika skogliga parter och intressenter präglas av en
respektfull dialog för ökad kunskap, nyfikenhet och insikt utifrån olika perspektiv.
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Genomförande och uppföljning
Förankring och delaktig är centralt inom skogsprogrammet och kommer så att vara i
genomförandet av programmet.
Det regionala skogsprogrammets genomförande och uppföljning kommer att
vara en naturlig del i arbetet för skogsprogrammets styrgrupp och arbetsgrupp.
Externa deltagare kommer kontinuerligt bjudas in för samtal och diskussioner kring
genomförandet och uppföljning.
Genomförandet ska ske utifrån en separat handlingsplan som kommer att utarbetas
tillsammans med berörda aktörer kopplat till den specifika aktiviteten. Genomförandet
av handlingsplanen kommer att vara beroende av högt engagemang och insatser från
olika privata aktörer.
Skogsstyrelsen har i uppdrag att under 2020–2022 bistå Regeringskansliet i det fortsätta
genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Det innebär bland annat att
Skogsstyrelsen fördelar medel till regionala åtgärder, till exempel regionala skogsprogram
och att stötta länsstyrelserna.
Finansieringen av det regionala skogsprogrammet kommer från medel beviljade av
Skogsstyrelsen och medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

Det fortsatta arbetet
I mars 2015 antog EU:s jordbruksutskott en skogsstrategi. Huvuddragen i strategin är
att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användande av skogens råvaror och stärka
skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa fler jobb. Denna strategi har gällt för EU
under arbetets gång med att ta fram ett skogsprogram för Örebro län. Den 16 juli 2021
presenterade EU-kommissionen en ny skogsstrategi. Den nya EU-strategin har inte
beaktats i framtagandet av det regionala skogsprogrammet, men kan komma att beaktas
i det fortsatta arbetet.
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