De regionala
skogsprogrammen
i Finland
Fokus på skogsbranschens
hållbarhet och näringsmöjligheter

Berättar om möjligheterna
att använda skogen
Skogen har en exceptionellt stor ekonomisk
betydelse i Finland. Skogen sysselsätter direkt
65 000 personer, och 20 procent av varuexporten
är produkter från skogsindustrin. Över 600 000
personer, alltså var tionde finländare, äger skog.

Årligen avverkas i medeltal 70 procent av
skogens tillväxt. Det här innebär att skogen
binder mer kol för varje år. Vi kan både idka
skogsbruk och värna om skogsnaturen, samtidigt.

Betonar hållbarhet som
skogsbrukets grundval
Centrala mål i de regionala skogsprogrammen:

•

Skogen sköts och används
mångsidigt och hållbart utifrån
olika mål.

•

Lönsamheten, uppskattningen
och förutsättningarna för ett
hållbart skogsbruk blir bättre.

•

Användningen av skogen
är en del av lösningen på
klimatkrisen.

Styr skogsbranschens
utveckling
i landskapen
De regionala skogsprogrammen 2021–2025
är lagstadgade utvecklingsplaner och arbetsprogram
för skogssektorn på landskapsnivå.
De 14 programmen beskriver mål
och åtgärder för utvecklingen av
skogsbranschen i respektive landskap.

Bereds öppet och med
brett deltagande
Det stora deltagandet i beredningen och
godkännandet av programmen gör att olika
synvinklar har beaktats i målen och åtgärderna.
•

600 personer från skogsbranschens
organisationer och intressegrupper
deltog i arbetsgrupperna, work
shopparna och diskussionerna där
de regionala skogsprogrammen
förbereddes.

•

Respons samlades in via
Skogscentralens webbplats.

•

250 utlåtanden lämnades
in om programutkasten.

•

Programmen godkändes i de
regionala skogsråden, som har
bred representation.

Främjar grön tillväxt och
ekonomisk stimulans
i coronakrisen
I de regionala skogsprogrammen beskrivs
många åtgärder som stöder skogsbaserad
grön tillväxt och stimulansåtgärder mot
coronapandemins ekonomiska följder.
I övergången till en klimatsmart ekonomi når
man den största nyttan genom att sköta skogen
så den hålls växtkraftig och genom att tillverka
olika slags träbaserade produkter som ersätter
icke-förnybara råvaror. En grön tillväxt kräver
friska och välväxande skogar.

I Finland har skogen stor betydelse för
människorna. Nästan alla drar nytta av skogen
på ett eller annat sätt: säljer virke, plockar bär,
beundrar vyerna eller njuter av friluftslivet.
Under coronakrisen har skogens effekter på
hälsan och välbefinnandet blivit speciellt
viktiga. Finländarnas och i synnerhet stads
bornas förhållande till naturen har stärkts.
För Finland är det viktigt att kunna använda
skogen på flera sätt och samtidigt trygga
förutsättningarna för näringsverksamhet.

Bygger
framtiden med
kunskap och
innovationer
Åtgärderna i
skogsprogrammen
har beretts med
tanke på skogsbruk,
annan skogsanvändning
och miljövärden.
Vid sidan av skogsbruk
och traditionell
virkesanvändning
har man utvecklat
många nya
skogsbaserade
produkter och
tjänster, och fler
skapas hela tiden.
Målet är att användningen av trä inom
byggandet ska öka och att trä ska kunna
ersätta allt flera icke-förnybara, oljebaserade
produkter. Skogens mångbruk kan utökas
med nya produkter och tjänster inom turism,
rekreation, upplevelser och insamling av
naturprodukter. Skogens framtid ser
mångsidig och ljus ut.

ha = arealen
skogsmark
per person
i landskapet
€ = skogsbrukets
rörelseresultat
i landskapet
per hektar per år

Källa:
Naturresursinstitutet,
Skogsstatistik
(stat.luke.fi/sv/metsa)

De regionala skogsprogrammen 2021–2025
främjar en mångsidig och hållbar användning
av skogen, där man beaktar lokala aspekter,
utvecklingsbehov och mål.
Programmen innehåller konkreta åtgärder
för att i praktiken omsätta EU:s skogsstrategi,
den nationella skogspolitiken och de regionala
målen.
De regionala skogsprogrammen verkställer
EU:s och Finlands mål bland annat när det
gäller att öka den biologiska mångfalden,
motverka klimatförändringen och utveckla
landsbygden.
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