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Tjänsteutlåtande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr KS 2021/0194 
Datum: 2021-10-04 

Till Kommunstyrelsen 

 

Remissvar på förslag till skogsstrategi för 
Stockholms län 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen Stockholm gällande ”Utkast till 
Stockholms läns skogsstrategi”. Skogsstrategin har tagits fram i bred dialog med olika 
aktörer med intressen i skogen. För Österåkers kommun som dels är en kommun med 
mycket skog och även en expansiv kommun i regionen kan en regional skogsstrategi 
fylla en viktig funktion. Målområdena i strategin är mycket övergripande. Strategin hade 
kunna gynnats av att identifiera ett antal mål och vägledande principer för respektive 
målområde. Som strategin är utformad kan det vara svårt att använda den som 
vägledning vid målkonflikter.  

 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-23, överlämnas som 
eget yttrande till Länsstyrelsen Stockholm som svar på remissen ”Utkast till Stockholms läns 
skogsstrategi”.  
 
2. Omedelbar justering av ärendet.  
 

Bakgrund 
Österåkers kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen Stockholm gällande ”Utkast till 
Stockholms läns skogsstrategi”. 

Strategin för Sveriges nationella skogsprogram beslutades av regeringen 2018. Den nu 
framtagna skogsstrategin för Stockholms län tar avstamp i det nationella 
skogsprogrammet och bygger på regionala förutsättningar, intressen och behov. 

Skogsstrategin har tagits fram i bred dialog med olika aktörer med intressen i skogen 
och styrgruppen för arbetet består av åtta organisationer: Skogsstyrelsen, LRF 
Mälardalen, Region Stockholm, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Mellanskog, 
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Holmen skog, Friluftsfrämjandet Region Mälardalen samt avdelningarna för landsbygd 
respektive miljö vid Länsstyrelsen. Skogsstrategin ska utgöra 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 tillgängliga för 
alla. Genomförandet ska konkretiseras i kommande handlingsplaner. 

För Österåkers kommun som dels är en kommun med mycket skog och även en 
expansiv kommun i regionen fyller en regional skogsstrategi en viktig funktion. Det är 
en utmaning att möjliggöra regional och lokal utveckling och samtidigt förbättra 
förutsättningar för biologisk mångfald, folkhälsa, och tillgänglighet för friluftsliv 
samtidigt som vi arbetar med utmaningar som minskad klimatpåverkan, ökat 
besökstryck och utvecklingen av en livskraftig skogsnäring. 

Österåkers kommun har bett om och beviljats utökad svarstid för att ärendet ska hinna 
beredas och beslutas. 

Strategin i korthet 

Strategin inleds med en nulägesbeskrivning som anger att Stockholms län är ett 
expanderande storstadslän som samtidigt har landets tredje största 
landsbygdsbefolkning. Länet står inför en rad utmaningar bland annat kopplat till 
befolkningstillväxten och hur utveckling kan möjliggöras samtidigt som regionens miljö 
och invånarnas hälsa förbättras. En annan stor utmaning är att minska klimatpåverkan 
och samtidigt främja ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt. 

Viktiga för länet är de tio gröna kilarna som är stora sammanhängande grönområden 
med höga värden både för biologisk mångfald, friluftsliv och andra ekosystemtjänster. I 
länet finns goda förutsättningar för friluftsliv med närhet  till kollektivtrafik och 
Stockholms län växer som turistmål med potential för en ökad besöksnäring med 
utgångspunkt i skogen. 

Stockholm ligger också i framkant inom kunskapsutveckling och innovation samtidigt 
som länets skogsindustri är liten.  

Den regionala skogsstrategin ska bidra till ett hållbart nyttjande av skogen i Stockholms 
län, där skogens alla värden tillvaratas. Genomförandet ska leda till utveckling av ett 
hållbart skogligt företagande, med lönsamma företag som erbjuder arbetstillfällen och 
bidrar till den regionala tillväxten. Strategin ska uppmuntra innovationer och stärka 
utvecklingen mot ett biobaserat samhälle samtidigt som förutsättningarna för skogens 
ekossystemtjänster stärks. 

Det övergripande målet är att ”Stockholms län har en livskraftig skogsnäring, ett aktivt 
mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla”.  

Insatsområden och regionala mål:  

Hållbart skogsbruk. Skogsbruket i Stockholms län bidrar till växande och lönsamma 
företag som levererar ökad klimatnytta och ett variationsrikt skogslandskap för skogens 
ekosystemtjänster.  
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Värdeskapande besök i skogen. Upplevelser i skogen bidrar till besöksnäring, kunskap om 
skog och skogsbruk samt utveckling på landsbygden. Den tätortsnära skogen är en 
särskilt värdefull resurs som är tillgänglig för länets invånare.  

Stockholm som marknad. Baserat på skogens värden erbjuder Stockholm en marknad för 
innovativa och hållbara varor och tjänster samt en attraktiv arbetsmarknad.  

Skogen i samhällsplaneringen. I Stockholms län tas skogens värden och funktioner tillvara i 
samhällsplaneringen genom en konstruktiv och inkluderande dialog.  

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. 

Detta förslag till remissvar har tagits fram av Strategiska planeringsavdelningen. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen är positiv till framtagandet av en regional skogsstrategi som fördjupar sig i 
de skogsfrågor som är utmärkande för Stockholms län som en storstadsregion. 
Förvaltningen anser också att det är bra att strategin tagits fram i bred dialog. De 
insatsområden som identifierats belyser på ett bra sätt de möjligheter och utmaningar 
som länets skogar och näringen står inför. Det är också positivt att strategin tar ett 
helhetsgrepp om både de sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiven med 
bäring på skogssektorn.  

Förvaltningen konstaterar dock att målområdena i strategin är mycket övergripande och 
att strategin hade gynnats av att identifiera ett antal mål och vägledande principer för 
respektive målområde. Som strategin är utformad nu är det svårt att använda den som 
vägledning vid målkonflikter.  

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för 
kommunen. 

Bilaga 
Bilaga 1: Remiss Regional skogsstrategi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Gullberg  Krister Sernbo 
Samhällsbyggnadschef  Strategisk planeringschef 
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Expedieras 
Länsstyrelsen Stockholm 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Digitala Signaturer
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