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Det nordiska samarbetet  

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. 

Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grön-

land och Åland. Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt 

förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den 

nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. Det nord-

iska samarbetet ska stärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en 

global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka 

Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga 

regioner. 
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Uppdrag och vision 

Nordic Forest Solutions är en 

färdplan för framtida samarbete 

inom den nordiska skogs-

sektorn. Den bygger på Selfoss-

deklarationen från de nordiska 

skogsministrarna från 2008 och 

lyfter fram viktiga utmaningar 

och de lösningar som skogen 

kan bidra med. Dokumentet 

syftar till att stärka den nordiska 

rösten på regional, europeisk 

och global nivå, och identifierar 

områden där samarbete inom 

nordisk skogssektor kan bidra 

med lösningar – the Nordic 

Forest Solutions, baserade på 

samarbete mellan existerande 

plattformar. Dokumentet kan 

tjäna som en inspirationskälla 

för framtida implementering. Bild 1. Bilden visar viktiga policyområden och hur den nordiska skogen kan bidra med lösningar till 
utmaningar på olika nivåer. En stark nordisk röst ökar medvetenheten om hur skogen kan användas för 
att tackla utmaningar och nödvändigheten i att hitta lösningar.  



 

 

Nordisk nytta 

De nordiska länderna har ett om-

fattande samarbete som bygger på 

en gemensam historia, kultur och 

värdegrund. Den sunda balansen 

av likheter och olikheter gör 

regionen idealisk för regionalt 

samarbete. Den snabba för-

ändringen av samhälle, inklusive 

globalisering, ökad konsumtion 

och produktion, samt klimat-

förändringar, innebär både ut-

maningar och möjligheter. Dessa 

kan mötas av gemensamma 

nordiska tvärsektoriella initiativ för 

att skapa förutsättningar för ett 

gott liv i en hållbar nordisk region 

och öka nyttan för Norden. 

De utmaningar som anses vara 

viktiga för det nordiska samarbetet 

omfattar behovet av att förbättra 

den nordiska ekonomins konkur-

renskraft, öka medvetenheten om 

klimatförändringar och ge inspel 

till viktiga policy frågor på en 

europisk nivå. Detta är i korthet de 

nordiska statsministrarnas uttal-

ande från mötet i Mývatn 2014. 

Genom förbättrat samarbete kan 

skogssektorn stärka sin röst och 

bidra till the Nordic Forest Solu-

tions inom och utom regionen. 

 

Inom de nordiska länderna upp-

fattas en stark skogsröst i allmän-

het som ett sätt att påverka den 

internationella och regionala 

policyutvecklingen. Internationella 

och regionala drivkrafter för 

policyutveckling, ibland med mot-

stridiga agendor, har möjligheten 

att påverka den nordiska skogs-

sektorn enormt. En fragmenterad 

och komplex internationell policy-

miljö gör det svårt att unilateralt 

identifiera olika drivkrafter och kan 

kräva snabba och samordnade 

reaktioner. En stark nordisk röst 

kan öka medvetenheten om hur 



 

 

skogen används i Norden. 

 

Det är därför viktigt att främja 

skogens roll för ekonomisk, eko-

logisk och social hållbarhet. En 

snabbt ökande efterfrågan på 

biomassa kommer att påverka 

marknadsutvecklingen för bio-

massa och tillhörande mark-

användning. Därför kommer 

balansen mellan produktion och 

användning av biomassa, ökning 

och bibehållande av kollager samt 

skydd av biologisk mångfald att 

vara viktig. 

 

Bioekonomi röner idag stort fokus, 

omfattande produktion, bearbet-

ning, konsumtion och återanvänd-

ning av förnybara naturresurser, 

tjänster som baseras på dem, lik-

som skapandet av nya värde-

kedjor. Bioekonomin främjar en 

systematisk övergång från utnytt-

jandet av icke förnybara resurser 

till förnybara. Ren teknologi, 

minskat beroendet av fossila 

bränslen, bibehållna ekosystem-

tjänster, främjad ekonomisk ut-

veckling samt nya arbetstillfällen 

är viktiga delar i en utvecklad bio-

ekonomi. I bekämpandet av 

klimatförändringar är bioekono-

min ett viktigt verktyg. En hållbar 

skogssektor är vara en viktig 

komponent i övergången till 

bioekonomi. 

 

Många av de främsta utmaning-

arna som vi i Norden står inför, 

liknar de bakom t.ex. FN:s hållbara 

utvecklingsmål, och ställer krav på 

innovativa biobaserade lösningar. 

En övergång från fossilbaserade 



 

 

lösningar till en biobaserad 

ekonomi och tillgodoseendet av en 

ökande efterfrågan på trä, liksom 

generella samhällsanpassningar till 

klimatförändringar kan tjäna som 

exempel på detta.  

Skogssektorn spelar en viktig roll 

när det gäller att möta dessa och 

andra utmaningar genom: 

 Att ersätta icke förnybara 

resurser med förnybara 

skogsbaserade material 

 Att främja ekonomisk 

utveckling och skapa nya 

arbeten inom bioekonomi 

 Att erbjuda ekosystemtjänster 

och mekanismer för att 

hantera klimatförändringarna  

 Att erbjuda en arena för att 

utveckla strategier för att 

bekämpa socialt utanförskap 

och gynna jämställdhet  

De mångfacetterade utmaningarna 

kräver innovativa lösningar. Genom 

att samarbeta om gemensamma 

utmaningar och lösningar, kan 

Norden använda redan existerande 

plattformar inom Nordiska 

Ministerrådet för att utveckla 

strategiska mål och uppnå goda 

synergieffekter och resurs-

användning. Nordiska Minister-

rådet bör främja och stödja nya 

och pågående skogsaktiviteter i 

Norden. Detta bör omfatta större 

koordination mellan länderna, 

tvärdisciplinära kopplingar inom 

Nordiska Ministerrådet, samarbete 

mellan Nordiska ministerrådet och 

andra nationella och internation-



 

 

ella organ. Samarbete, forskning, 

utbildning och information är 

viktiga verktyg för att möta dessa 

utmaningar; här har de nordiska 

institutionerna en viktig roll att 

spela. 

Viktiga utmaningar och 
den nordiska 
skogssektorns roll 

Tre viktiga policyområden har 
identifierats där de nordiska 
länderna bör sträva efter att 
stärka sitt samarbete: 

I. Ökad användning av 
hållbart producerade 
skogsprodukter  -  
utveckling av bioekonomin    

II. Förstärkta sociala värden 
III. Förbättrat nyttjande och 

bevarande av biologisk 
mångfald   

En matris (tabell 1) har utvecklats 

för att förklara hur olika 

policyområden kan generera 

hållbara lösningar för behovet av 

olika ekosystemtjänster. Inom 

varje policyområde är den 

nordiska komponenten, ”The 

Nordic Forest Solutions”, alltså de 

områden där de nordiska länderna 

är starka och kan tjäna på att 

utveckla sitt samarbete liksom 

stärka den nordiska rösten i 

internationella samanhang, 

markerad i mörkt grönt. 

Nordic Forest Solutions 

De nordiska skogsministrarna är 

överens om att skogar och de 

ekosystemtjänster som de bidrar 

med utgör en viktig del av lösning-

arna för de mångskiftande utman-

ingar som jorden står inför, inklu-

sive strävan mot bioekonomi, 

ökande sociala fördelar samt nytt-

jande och bevarandet av biologisk 

mångfald. De nordiska skogs-

lösningarna visar den roll som 

ekosystemtjänster spelar inom 

olika policyområden, både på 

nationell och global nivå, genom 

att använda den existerande 

infrastrukturen och det nordiska 

varumärke. 



 

 

 

 

Nordic Forest Solutions 

Policyområde I Policyområde II Policyområde III 

 

Virke och skogs-

produkter  

Ökad användning av hållbart producerade 
skogsprodukter -  utveckling av bioekonomin 

Ökade sociala fördelar 
Förbättrat nyttjande och bevarande av biologisk 

mångfald (γ) 

Effektiv biomassaproduktion i friska och produktiva skogar; öka användningen av hållbart producerat trä i byggnader och konstruktioner; stimulera 
innovativa produkter från träbiomassa 

Energi 

Utveckla och använda hållbara metoder för 
skogsskötsel; 

En avvägning mellan  produktions- och 
bevarandeperspektiv; 

Intressera och attrahera ungdomar för att säkra 
framtida kompetens 

Utveckla och använda hållbara 
metoder för skogsskötsel; 

En avvägning mellan  produktions- 
och bevarandeperspektiv; 

Intressera och attrahera ungdomar 
för att säkra framtida kompetens 

Utveckla och använda hållbara metoder för 
skogsskötsel; 

En avvägning mellan  produktions- och 
bevarandeperspektiv; 

Intressera och attrahera ungdomar för att säkra 
framtida kompetens 

Minimera användandet av fossila bränslen;  
Öka användandet av hållbart producerad skogsbaserad energi 

Biologisk mångfald  

Hållbar träbaserad energi som en del av 
energiblandningen; 

Resurseffektivitet; 

Hållbar träbaserad energi som en del 
av energiblandningen; 

Resurseffektivitet; 

Hållbar träbaserad energi som en del av 
energiblandningen; 

Resurseffektivitet; 

Bioprospektering (upptäcka och kommersialisera nya produkter baserade på biologiska resurser); Genetisk mångfald 

Risk-reduktion av 

klimat-förändring och 

anpassning  

Kombination av helt skyddade skogar och 
skogar med mångbruksinriktning; 

Bidra till internationella processer och mål för 
biologisk mångfald 

Kombination av helt skyddade skogar 
och skogar med 

mångbruksinriktning; 

Bidra till internationella processer 

Kombination av helt skyddade skogar och 
skogar med mångbruksinriktning; 

Bidra till internationella processer och mål för 
biologisk mångfald 

Aktiv skogsstyrning,främja skogsresurser och avverkade skogsprodukter 

Rekreation/

människors hälsa  

Förespråka aktiv och klimatsmart 
skogsförvaltning för riskreduktion och 

anpassning 

Förespråka aktiv och klimatsmart 
skogsförvaltning för riskreduktion 

och anpassning 

Förespråka aktiv och klimatsmart 
skogsförvaltning för riskreduktion och 

anpassning 

  Bidra till en hälsosammare miljö 

Institutionell 

kapacitet  

Skogar med mångbruksinriktning;  
Allemansrätten 

Skogar med mångbruksinriktning;  
Allemansrätten 

Skogar med mångbruksinriktning;  
Allemansrätten 

Forskning och utveckling; Innovation; Information om skog; Skogsdata; Socialt kapital; 

Skogslagstiftningens efterlevnad och styrning; Dialogprocesser 

Syfta till en hög institutionell kapacitet; Nordisk social modell (inkluderande deltagandeprocesser); 
Vidmakthålla en robust och långsiktig forskning; Pålitlig och lättillgänglig information/data; 

Nationella skogsprogram 
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Matrisen visar exempel som är relevanta för de nordiska länderna. Den avser inte att vara komplett vare sig när det gäller utmaningar eller lösningar i det framtida nordiska skogssamarbetet. 



 

 

Trä- och skogsprodukter: En 

effektiv biomassaproduktion i 

friska och produktiva skogar och 

värdet på virke och skogsprodukt-

er utgör basen för andra tjänster 

och användning av skog. De 

nordiska länderna har en lång 

tradition av forskning om trä- och 

skogsprodukter, vilket ger en 

stabil grund för en långsiktig 

utveckling av innovativa skogs-

produkter och material, blandt 

andat trä konstruktioner. Denna 

gemensamma nordiska grund bör 

tjäna som en utgångspunkt för 

ytterligare forskning och inno-

vation, med en ökning av värdet 

av skog, skogsprodukter och 

skogstjänster såväl som skogs-

industri och växande bioekonomi 

som mål. I de nordiska länderna 

har skogsprogram och skogs-

strategier utvecklats, eller håller 

på att utvecklas, för att stimulera 

den hela skogsvärdekedjan. Sam-

arbete är lämpligt för att dela 

redan existerande kunskap och 

goda metoder, och att skapa en 

kreativ miljö för innovationer. Det 

är viktigt att ytterligare utveckla 

Tabell 1 (vänster). Matrisen visar exempel på utmaningar och bidrag inom policyområdens mål där de nordiska länderna bör sträva efter att stär 

ka sitt samarbete och bidra till “Nordic Forest Solutions”. Raderna visar exempel på olika ekosystemtjänster länkade till de relevanta policyom 

råden, och visar hur olika tjänster kan bidra till att uppfylla policyområdets mål.  Matrisen visar också det omvända, för att uppfylla vissa krav på 

ekosystemtjänster måste man arbeta mot gemensamma policyområdes mål.  



 

 

kunskapsbaserade underlag för 

beslut, med en avvägning mellan 

produktions- och skyddsaspekter. 

Detta konstanta behov av utveck-

ling och anpassning av hållbara 

skogsskötselmetoder kräver en 

genomtänkt strategi för kompe-

tensförsörjningen, där det är 

nödvändigt att väcka ungdomars 

intresse för att tillgodose det fram-

tida arbetskraftsbehovet inom 

skogssektorn. 

Energi: Energifrågan har satt an-

vändningen av skog på den poli-

tiska agendan och kräver ett tvär-

disciplinärt angreppssätt och sam-

arbete. Alla de nordiska länderna 

stöder nationella ansträngningar, 

som tillsammans kan garantera 

forskning om skogarnas potential 

för hållbar biomassaproduktion. 

Den nordiska skogssektorn med 

sina rika skogstillgångar, starka 

organisationsstruktur och enga-

gemang i att främja bioekonomi, 

borde spela en viktig roll när det 

gäller att minimera användningen 

av fossila bränslen. Lösningar för 

att skapa horisontell och vertikal 

integration av 

skogsbränslehantering inom regu-

ljärt skogsbruk och försörjnings-

system är viktiga. I Norden skapar 

resurseffektivitet en unik plattform 

för samarbete kring och ytterligare 

utveckling av exempelvis tillgången 

till hållbar energi och odling av 

produktiva arter, utan att hota den 

biologiska mångfalden. Det är vik-

tigt att analysera drivkrafterna bak-

om olika policybeslut och mark-

nadsutveckling. Även om kaskad-

principen är bra i sig, fungerar den 

inte som en strikt regel och hellre 

än att betrakta traditionell skogs-

industri respektive energisektorn 

som motsatsalternativ bör de ses 

som komplementerande stödda av 

ett aktivt skogsbruk. 

Biologisk mångfald: På grund av 

olika klimat- och topografiskill-

nader kan man hitta en stor varia-

tion av barrskog och lövskog i 

Norden. De nordiska skogarna hys-

er därför en stor biologisk mång-

fald, och en kunskapsbaserad för-

valtning av skogarnas ekosystem 



 

 

jämte bevarande av värdefulla 

skogshabitat är en förutsättning 

för att Norden ska kunna bidra till 

de internationella målen för bio-

logisk mångfald. När nya skogar 

planeras och planteras, måste det 

användas genetiskt varierat och 

lämpligt material, som passar för 

syftet med skogarna (t.ex. 

virkesproduktion), och 

samtidigt måste det efter-

strävas att bevara och för-

stärka den redan exist-

erande biologiska mång-

falden, och på så vis 

garantera en kombination 

av helt skyddade skogar 

och skogar med 

mångbruksinriktning.  Utmaning-

en består i att sköta och skydda 

skogen genom att använda den 

bästa tillgängliga kunskapen och 

tekniker, och att använda adaptiv 

skogsskötsel i ett vidare samman-

hang för att uppnå målen om 

både produktion och miljö. De 

nordiska skogarnas gradient ger 

ett unikt tillfälle till studera och 

jämföra biologisk mångfald i olika 

skalor, såsom lokal (α), inom 

habitat(β) och landskap ((γ). 

 

Klimatförändringar och 

anpassning: Det finns ett stort 

behov av att lyfta och stärka den 

nordiska rösten för aktiv och 

klimatsmart skogsförvaltning och 

användning av biomassa för att 

minska globala utsläpp av växt-

husgaser och för anpassningsåt-

gärder till ett förändrat klimat. 

Efterfrågan på skogsbiomassa 

förväntas stiga, men samtidigt 

påverkar den globala klimatför-

ändringen skogens ekosystem på 

ett ganska oförutsägbart 

sätt. Det finns därför ett 

behov av att utveckla 

metoder för hållbart skogs-

bruk inte bara för att kunna 

öka biomassaproduktionen 

eller bevara och i vissa fall 

återställa biologisk mång-

fald, utan också för att anpassa 

skogens ekosystem till en för-

änderlig miljö. Välanpassat växt-

material för olika klimatförhåll-

anden viktigt. Studier för be-



 

 

gränsning av klimateffekterna och 

anpassningar bör fortsätta liksom 

implementering av redan exist-

erande kunskap. Förutom inlagring 

av kol begränsningar av klimat-

effekterna, kan medveten skogs-

plantering vara ett betydelsefullt 

instrument när det gäller att lindra 

effekterna av översvämningar, 

torka och jorderosion. De nordiska 

länderna bör samarbeta och dela 

information och erfarenheter så 

att skogens roll uppmärksammas 

för beslutsfattande och inom 

klimathandlingsplaner. 

 

Rekreation och människors hälsa:  

De nordiska länderna har både 

underlag och erfarenhet att tillgå 

för att främja de positiva sociala 

dimensionerna av skogar som kan 

användas för att öka sysselsättning 

och lokala vinster på landsbygden, 

främja tätortsnära skogsbruk och 

öka tillgången av förnybar energi.  

Men det ökande kravet på 

skogsprodukter, varor och tjänster 

understryker behovet av balan-

serade intressen. Den nordiska 

allemansrätten harmonierar väl 

med nylig forskning som visar 

skogars betydelse för människors 

hälsa och välbefinnande. Det finns 

också nya möjligheter för männi-

skor att dra nytta av skogar och 

stärka samhällets  resiliens, 

exempelvis genom ökad  inte-

grering av nya och marginaliserade 

grupper i samhället, ökad jäm-

ställdhet och använda skogen som 

en plattform där man kan under-

visa om olika ämnen. Eftersom 

majoriteten av nordbor lever i 

storstadsområden, bör inte värdet 

av grön infrastruktur tillsammans 

med tätortsnära skogsbruk under-

skattas. Intäkter från ekoturism, 

fiske, jakt och andra friluftsaktivi-

teter kan vara viktiga för den 

lokala ekonomin. 

 

Institutionell kapacitet (och tydlig 

äganderätt): De nordiska länderna 

har en hög institutionell kapacitet 

att bidra med mångskiftande möj-

ligheter när det gäller att ytter-

ligare utveckla användandet av trä 

och skog som en del av lösningar 



 

 

på de mångdimensionella utman-

ingar som det globala samhället 

står inför. Detta omfattar en stark 

tradition av forskning om skog och 

skogsprodukter, och andra skogs-

ekosystemstjänster. Hela Norden 

stöder dessutom nationella an-

strängningar som gemensamt kan 

garantera forskning om skogens 

potential för hållbar biomassa-

produktion. Den sociala modell 

som det nordiska samhället utgår 

från, omfattande jämställdhet och 

integration av nya medborgare, 

innebär möjlighet till deltagande i 

olika processer, såsom nationella 

skogsprogram och på sikt ökad 

sysselsättning. De nordiska länd-

erna har också en hög grad av 

digitaliserad information, data och 

kartor, som är tillgängliga för både 

skogsägare och allmänheten. 

Skogslagstiftningen fastslår en 

minimistandard för skogsskötsel. 

Kontroll och kommunikation av 

rättsliga bestämmelser om skogs-

bruk, är tillsammans med dialog 

och digitala tjänster, viktiga verk-

tyg som används av ansvariga 

myndigheter för skogspolitikens 

genomförande. Tydliga förutsätt-

ningar för äganderätten, skogs-

lagstiftningen och socialt förtro-

ende ger möjlighet till ”frihet 

under ansvar”, d.v.s. frihet för 

skogsägare att använda skogen på 

ett hållbart sätt och för allmän-

heten att kunna använda skogen 

för andra syften. Målet för de 

nordiska länderna bör vara att 

samarbeta så mycket som möjligt, 

för att möjliggöra ökat inflytande 

på beslutsfattandet i EU och på en 

global nivå. 



 

 

Plattformar för samarbete 
Nordiska ministerrådet 

Nordiska ämbetsmannakommittén för fiske 
och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och 
skogsbruk (ÄK-FJLS Livsmedel)  

Samnordisk skogsforskning (SNS) 

NordGen Skog 

Bioekonomiska initiativ  
(NordBio, NordForsk, EUSBSR)  

Nordisk energiforskning   

EU Strategy for the Baltic Sea Region  

EFINORD 

Barents Euro-Artic Council Working Groups 
(BEAC WG) 

Stödmaterial 
FN:s hållbarhetsmål  
(https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs) 

Nidarosdeklarationen 
(http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/

council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-fisheries

-and-aquaculture-agriculture-foodstuffs-and-forestry-mr-

fjls/declarations-statements-and-decisions/nidaros-

declaration) 

NordBio, Program för Islands ordförande-

skap i Nordiska ministerrådet 2014 
(http://nordbio.org/) 

EUSBSR Handlingsplan 
(http://www.balticsea-region-strategy.eu/) 

Selfoss-Deklarationen 

FN:s Resolution om hållbart skogsbruk 
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/

res/62/98) 

Konventionen om biologisk mångfald 
(https://www.cbd.int/) 

Uttalande från de nordiska statsminist-

rarnas möte I Mývatn, Island, 20 maj 2014 
(http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/

statsministrarnas-toppmoete-norden-kan-paaverka-mer) 

Forest Europe 
(http://www.foresteurope.org/) 

EU Forest Strategy 
(http://ec.europa.eu/agriculture/forest/index_en.htm) 

The Nordic Sustainable Development Strategy 
(http://www.norden.org/en/theme/former-themes/theme-

2012/rio-20-1/who-are-we/the-nordic-sustainable-

development-strategy) 

Den nordiska välfärdsmodellen 
(http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/7117/

Nordic_Welfare_Model_Web.pdf) 

Nordic Energy Research Strategy 2015-2018 
(http://www.nordicenergy.org/wp-content/

uploads/2014/11/Nordic-Energy-Research-Strategy-2015-

20181.pdf) 



 

 



 

 


