
  

  2013-12-19
  PROTOKOLL 

LINKÖPINGS UNIVERSITET    
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  FSTdel 13/149 

Dekanus     

 

  

   

 

Närvarande:  Ulf Nilsson dekanus 

 Maria Huge-Brodin föredragande 

 Kerstin Johansen föredragande  

 Maria Boberg sekr 
    

            

1 Remissvar till skogsstyrelsen "Förstudie om ett nationellt skogsprogram  

 för Sverige- Förslag och ställningstaganden" 

 

 Föredragande: Maria Huge-Brodin och Kerstin Johansen   

    Dnr LiU-2013-02036 

 

  

  Beslutas att avge remissvar enligt handling. 

 

  

   

 

 

     

 Vid protokollet        Justeras 

 

                                  

 

     

                            Maria Boberg                                                 Ulf Nilsson 

 

 



2013-12-19 
REMISSVAR 

FST del 13/149 

 

Synpunkter på Förstudie om ett nationellt skogsprogram 
/Maria Huge-Brodin & Kerstin Johansen/ 

Överlag ser vi en god ambition i att förslaget ska täcka in nationella intressen på bred 
front, vilket vi stödjer. Det är dock svårt att se vad förslaget syftar till och vad man vill 
uppnå för effekter med programmet. Framförallt saknar vi det industriella perspektivet 
samt ett forskningsperspektiv som skulle motsvara ambitionen om bredd. 

En begränsning i Förslaget är att vi saknar visioner om hur skogssektorn ska utvecklas 
utanför de traditionella ramarna. Turism och Energi nämns på sid 10 som exempel på 
sektorer som ”skulle kunna vitalisera debatten och leda till en mer konstruktiv 
utveckling”. De exemplen representerar dock sektorer där skogen redan idag spelar en 
viktig roll.  Det vore önskvärt att man anlade en mer utmanande vision där fler och icke-
traditionella sektorer inkluderas, såsom fordonsindustrin, se nedan. Genom att 
expandera det nationella skogsprogrammet till att bygga på en ansvarsfördelning 
mellan stat, näring och framtida potentiella användare av skogsråvaran tror vi att ett 
nationellt skogsprogram i högre utsträckning verkligen kan bidra till att stärka svenskt 
näringslivs konkurrenskraft och samtidigt vara en grund för en hållbar utveckling i 
samhället.  

På flera olika ställen i såväl omvärldsanalys som förslaget lyfts betydelsen av ett 
holistiskt och tvärsektoriellt angreppssätt fram (se tex 213:a, sid 9). Vi instämmer fullt i 
att detta är viktigt, men anser samtidigt att den syn på sektorer som berörs som centrala 
är alltför snävt definierat. Vi saknar kopplingar till industriella sektorer utanför 
skogssektorn, där tex träråvara kan vara ett intressant förnybart alternativ till andra 
material i produkter. Vi saknar även en koppling till transportsektorn och till 
transportpolitik. Transporter representerar ett stort ekonomiskt värde, men är 
samtidigt starkt bidragande till klimatförändringar genom sina emissioner. I 
skogsbruket finns det idag ca 2000 lastbilar där transportarbetet uppgår till drygt 6 
miljarder tonkilometer, vilket motsvarar drygt 25 % av Sveriges totala 
godstransportarbete (Andersson & Frisk 2010). Mot den bakgrunden ser vi såväl ett 
vidgat perspektiv på industrier som transporternas roll som självskrivna att ta med en 
nationell forskningsplattform för skogen.  

I Förslagsdokumentet nämns explicit SLU och Skogsstyrelsen (sid 18). För att tydliggöra 
att man vill omfatta alla relevanta sektorer ser vi att relevanta branschorganisationer 
också bör namnges, tex Teknikföretagen samt Trä- och möbelindustriförbundet. 
 
Träråvaror ingår idag naturligt i en mängd olika förädlingskedjor, alltifrån 
cellulosabaserade produkter till möbler och hus. Men utvecklingen i Europa (Innova 
Wood, EU-nätverk) visar på en stark trend med utveckling av träfiber- och 
cellulosabaserade material (Inventia: 2013). Dessa material möjliggör att trä kan 
komma att ingå i helt nya komponenter och produkter (tex fordonsindustri), vilket i sin 
tur ställer krav på hela förädlingskedjan. Det innebär mer konkret en påverkan på 
produktutveckling, produktionsutrustning, produktionssystem, transporter, 
affärsmodeller, leverantörssamarbeten samt nya marknadsförutsättningar. I 
förlängningen kan detta innebära en stor konkurrensfördel för svenskt näringslivet, 
men det förutsätter en helhetssynen på försörjningskedjan. Detta skulle vi tex vilja se 
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mer av på sid 13, där man berör värdeskapande kedjor. Här ser vi ur Omvärldsanalysen 
att både Finland och Kanada kan vara goda förebilder. 
 
Slutligen ser vi ett väl snävt förhållningssätt till forskningen. Vi skulle vilja se en 
tydligare vision kring en gränsöverskridande ambition även inom forskningen. Ett 
tvärsektoriellt och mångsektoriellt angreppssätt kring tex produktutvecklings-, 
transport- eller marknadsbaserad forskning med målet att skapa förutsättningar för 
innovation inom skogsområdet skulle såväl öka programmets genomslag som locka 
unga akademiker till branschen. Här ser vi Kanadas strategiska inriktning för ”kunskap 
och innovation för konkurrenskraft och hållbarhet” (punkt 5, sid 41 i omvärldsanalysen) 
som vägledande. 
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