Region
Östergötlands
strategi för stöd till
utveckling av
skogsnäringen

Det finns mycket skog i
Östergötland
Skogen är en viktig resurs
för en grön omställning av
samhället
Skogsnäringen har stor
betydelse i det östgötska
näringslivet

Region Östergötland är
ledande aktör när det
gäller hållbar regional
tillväxt.
Då ingår det att agera eller ta
ställning i frågor som rör regionens
utveckling och framtid.
Region Östergötland behöver
fördjupa kunskapen om skogen och
skogsnäringen för att kunna delta i
regionala samarbeten utifrån en
stabil grund.
Med den stabilare grunden på plats
kan Region Östergötland driva
utvecklingsfrågor kopplade till
skogsnäringens behov och delta i
andra samarbeten och dialog som
rör skog.
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Fattas gör William Jonsson

Kunskapsresa
Hösten 2017

Process i referensgruppen
Hösten – vintern
2017/2018

Formulera slutsatser
Våren 2018

Tankesmedja
Synopsisdiskussion

Skrivarverkstad

23 mars och
framåt,
Inkl. skriva texter

Förslag på slutrapport
4 maj
Synpunkter och
förändringsförslag

Remiss-process

Förankring
och beslut

Förslaget till
skogsnäringsstrategi
kommuniceras för
synpunkter och förslag

Rapporten till TSN
7 juni
Beslut om att
godkänna rapporten
och starta ”remissprocess”

Skogsnäringsseminarium
Beslut i TSN
17 augusti
Vreta kluster, en dag
om skogsnäringen i
Östergötland

oktober
Beslut om att
godkänna förslaget till
skogsnäringsstrategi
och att arbeta vidare
med de förslag som
finns i den i en
handlingsplan

Målbild 2030

1. Stor och utbredd

kunskap om skogens
betydelse för ett hållbart
samhälle.

3. Östergötland i

framkant, när det gäller
utveckling och
användning av
skogsbaserade
material, produkter och
tjänster.

2. Samverkan för att öka
förädlingsvärde och
lönsamhet

4. Kompetens och

kompetensförsörjning inom
skogsnäringen i
Östergötland säkrad.

Total landareal
Skog

1 035 000 ha

673 000 ha

Produktiv skog

90 procent

Virkesförrådet

112 miljoner m3

Årlig avverkning 4 miljoner m3
Årlig tillväxt

5 miljoner m3

Privatägd skog

63 procent

Skog ägd av privata bolag

20 procent

Skog ägd av stat, kommuner,
kyrka eller liknande

17 procent

Antal brukningsenheter 6 965
Antal skogsägare10 284
Andel kvinnliga skogsägare

38 procent

Medelfastighetens storlek

59 ha

Förråd och flöden av skogens biomassa i Östergötland
IMPRODUKTIV
SKOGSMARK
62 000 ha
Virkesförråd 4,1 milj.
kubikmeter

PRODUKTIV SKOGSMARK
611 000 ha
Virkesförråd 112 millj. kubikmeter
+ GROT-förråd

BRUTTOAVVERKNING
3,9 milj. kubikmeter/år

GROT-uttag
1 milj.
kubikmeter/år

Kvarlämnade fällda träd och
stamdelar
0,2 milj. kubikmeter/år

Kvarlämnad stamved i avkapad topp
samt bark
0,6 milj. kubikmeter/år

NETTOAVVERKNING
3,7 milj. kubikmeter
varav 3,1 används enligt nedan
Sågtimmer
1,5 milj.
kubikmeter

Massaved
1,3 milj.
kubikmeter

Brännved
av
stamvirke
0,3 milj.
kubikmeter

Övrigt virke
0,02 milj.
kubikmeter

SKOGSINDUSTRI – ENERGIOMVANDLING – VIDAREFÖRÄDLING etc.

Värdekedja för skog
Energi
näring

bioenergi

Pappersbruk
och sågverk

Skogsbruk

näring

biprodukter

Nya
produkter
och material

returfiber

Byggsektorn

byggmaterial

Samhälle

Hälsa
Rekreation
Klimatåtgärder
Stadsplanering
Landsbygdsutveckling
Biologisk mångfald

Aktörer i skogsnäringen I

Aktörer i skogsnäringen II

Aktörer i skogsnäringen III

Användningen av skogsråvara
Papper, kartong och förpackningar
Trä i byggnader och byggnation
Trä till möbler, snickerier och inredning
Bioenergi, nya material och produkter
Andra ekosystemtjänster
• Leva, arbeta och bo på landsbygden
• Viktig förutsättning för cirkulär och biobaserad
ekonomi
• Rekreation och friluftsliv
• Naturbaserad turism
• Främjar hälsa
• Stöd för klimatanpassning (lst)
• Bildar grön infrastruktur (lst)

Strategier
1.

Lansera regionalt ”varumärke” för hållbar skogsnäring i
Östergötland och använda det för en satsning på folkbildning
och kommunikation

2.

Skapa plattform för dialog, samverkan, kunskapsuppbyggnad,
innovation och affärsutveckling

3.

Stödja samarbeten mellan forskning och företag för att
utveckla och marknadsföra biobaserade material, biobaserade
produkter och bioenergi

4.

Säkra kompetenser och kompetensförsörjning inom
skogsnäringen

Förbättrad eller ny användning av skogsråvara
•

Den tidigare nämnda satsningen på förpackningar, både genom en utveckling av papper som
är lättare, starkare och resistent mot fukt och genom att smartare utformning kombinerat
med tryckt elektronik kan bidra till smidigare logistik inom den växande hanteringen av
förpackningar och paket.

•

Papper som bärare av elektronik. Användningsområden ligger ofta i gränslandet mellan
tryckta medier och olika former av e-medier, var för sig eller i kombination med varandra.
Utvecklingen ligger nära exemplet med förpackningslösningar.

•

Materialutveckling och produktutveckling för mer byggande i trä.

•

Träbaserade kompositer. Här pågår forskning och produktutveckling kopplat till behov inom
bland annat flyget och bilindustrin.

•

Hygien- och sjukvårdsprodukter är ytterligare ett område med goda möjligheter att hitta nya
funktioner och användningsområden. Inte minst inom hälso- och sjukvården finns det behov
av mer funktionella och biobaserade material. Dessutom kan fler funktioner byggas in i
materialen med hjälp av elektronik och sensorer.

•

Vidareutveckling av användningen av skogsråvara till bioenergi och biobränslen.
Restströmmar i produktionen används redan nu på ett effektivt sätt. Om skogsråvaran också
ska användas för mera storskalig produktion av bioenergi och biobränslen krävs mycket
större volymer samt en vidareutveckling av produktionsprocesserna.

