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Ärendet
Bakgrund
Strategin för Sveriges nationella skogsprogram beslutades av
regeringen i maj 2018. Visionen är Skogen, det gröna guldet, bidrar
med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av
en växande bioekonomi. Programmets strategi utgår från skogens
ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och bygger på bred
dialog, samverkan, engagemang och erfarenhetsutbyte mellan
markägare och andra intressenter i skogens hela värdekedja.
Skogsstrategin för Stockholms län tar avstamp i det nationella
skogsprogrammet och bygger på regionala förutsättningar, intressen
och behov. Skogsstrategin är ett stödjande dokument för de aktörer
som vill verka för det övergripande målet om en livskraftig
skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus
och skogar som är lämpliga för alla. Ambitionen är att den regionala
skogsstrategin tillsammans med handlingsplanerna ska utgöra en
plattform för det gemensamma arbetet med ökad kunskap i fokus,
inbjuda till dialog och visa på möjligheter och förändringsbehov.
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Kontorets synpunkter
Skogsstrategin tar upp utmaningarna och möjligheterna med den
stadsnära skogen. Strategin belyser också komplexiteten i att
bemöta de olika värden som den urbana skogen förväntas leverera.
Strategin kommer att fungera bra som underlag i det fortsatta
arbetet men det är dock inte strategidokumentet utan snarare de
kommande handlingsplanerna som kan komma till nytta i det
praktiska arbetet. Kontoret ser en utmaning när det gäller
handlingsplanerna, vad som exempelvis är hållbart för en aktör
kanske inte är det för en annan. Det skulle såklart vara fantastiskt
om Stockholms län kunde fungera som exempel för hur detta
viktiga arbete kan bedrivas.
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