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Mer eller mindre kända fakta  om skogen i länet

Skogen i Östergötland

• Länet består av nästan två tredjedelar skog (64%) av varierad 
art; eklandskap, tallskog och barrblandskog.

• Skogen är viktig för den biologiska mångfalden.

• Skogen är en viktig plats för friluftsliv, rekreation och hälsa.

• 60% av skogen ägs av drygt 10 000 enskilda skogsägare.

• Skogen är central för vår utveckling till ett fossilfritt samhälle 
där skogen får nya användningsområden –forskning och 
innovation.

• Sveriges största skogsindustrikommun – Norrköping.



Uppdrag - Ta fram en regional skogsnäringsstrategi

Arbetsprocessen

• Uppdraget initierades från politiken Region Östergötland

• Processen leddes av Region Östergötland  - med stöd av 
konsulter från SWECO.

• Representanter från; politiken, BillerudKorsnäs, Holmen Skog, 
LRF, Linköpings Universitet, Länsstyrelsen Östergötland, 
Skogsstyrelsen, Vreta Kluster.

• Kunskap- och inspirationsföredrag, framtidsscenarier, 
backcasting, studiebesök.

• Gemensam målbild. 

• Slutmål gemensam strategi – Skogsnäringsstrategi.



• Öka förståelsen för skogens betydelse som resurs i en cirkulär och biobaserad ekonomi. 

• Öka förmågan i Östergötland att agera i samverkan för att ta vara på möjligheterna att använda 
skogen som resurs inom bioekonomin. (plattform för utveckling av skogen).

• Formulera ett regionalt förhållningssätt till de utmaningar som finns för ett hållbart nyttjande av 
skogen som resurs.

Syfte med skogsnäringsstrategi



Regional skogsnäringsstrategi

Erfarenheter

• Bra med olika ingångar, bakgrund och kunskaper inom skogen.

• Inspiration och kunskap positivt inslag.

• Konkret underlag underlättade diskussionen för att komma 
framåt.

• Mycket diskussioner kring vad som var önskvärt och möjligt att 
ta med.



Skogsnäringsstrategi - Målbild 2030

Resultat

1. År 2030 finns det i Östergötland en stor och utbredd kunskap 
om skogens betydelse för ett hållbart samhälle.

2. År 2030 samverkar företag i Östergötland, som arbetar med 
skogsråvara, för att kontinuerligt hitta vägar för att öka 
förädlingsvärde och lönsamhet.

3. År 2030 ligger Östergötland i framkant, när det gäller 
utveckling och användning av skogsbaserad råvara till material, 
produkter och tjänster.

4. År 2030 är kompetens och kompetensförsörjning inom 
skogsnäringen i Östergötland säkrad.



År 2030 finns det i Östergötland en stor och utbredd kunskap om skogens betydelse för ett hållbart 

samhälle.

Fortsatt arbete i Östergötland – Målbild 1

Kunskapshöjning och fortsatt dialog kring skogens olika värden.

Den regionala strategin inriktar sig främst på skogsnäringen och det 
har vid samråd framkommit önskemål om att bredda arbetet 
regionalt till alla delar av skogens värdekedjor. 

Vi har därför även inkluderat skogens ekosystem i 
informationsmaterialet.

Två faser i fortsatt regional arbete för att bidra till det nationella 
skogsprogrammet.



Fas 1 - Material för att kommunicera om skogen och dess värden

Östergötlands gröna hjärta

1. 6 poddar

Skogens Ekosystem

Skogsbruk

Sågverk och trävaror

Pappersbruk och pappersindustrin

Bioenergi och kemi

Forskning, innovation och framtid

2. Kompletterande rapport 

3. Två filmer

Skogens i Östergötland idag

Skogen i Östergötland i morgon



Film 1



Fas två - spridning av kunskapsmaterial

Fortsatt arbete i Östergötland

Bred samverkan mellan flera aktörer:

Linköpings Universitet

Länsstyrelsen Östergötland

Region Östergötland

Skogsstyrelsen

Vreta Kluster



Fyra spår för dialog, spridning och ökade kunskaper om skogen

Spridning

1. Seminarier för ökade kontaktytor mellan olika intressegrupper. 

2. Spridning och dialog om skogen i befintliga kanaler. Lyfta in 
frågor i div. nätverk och delta vid mässa.

3. Utskick av befintligt material till länets skogsägare.

4. Lyfta fram fakta om Östergötlands "gröna hjärta", kunskapskliv 
genom olika typer av media och kanaler för att nå invånarna i 
länet. 



Film 2



Materialet hittar ni på: 
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-lansstyrelsen-i-ostergotland/nyheter-och-

press/nyheter---ostergotland/2019-01-16-podcast-skogen-i-ostergotland.html

Tack från Östergötland!


