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Skogsstrategins utgångspunkter

 Den skogspolitiska redogörelsen 2050 och riksdagens ställningstagande 
till redogörelsen vägledde arbetet med den nationella skogsstrategin 
2025.

 I strategin prioriteras de mål och de mer specificerade projekt som 
behövs för att nå de strategiska målen i den skogspolitiska 
redogörelsen. 

 I strategin ses skogsbranschen som ett vitt begrepp. Förutom att det 
täcker skogsbruket och den träförädlande industrin omfattar det också 
produktion, förädling, tjänster och kollektiva nyttigheter som bygger på 
andra, både materiella och immateriella, skogliga produkter.

 Skogsstrategin är samtidigt Finlands nationella skogsprogram som 
bidrar till att genomföra bioekonomistrategin till den del det gäller 
skogar. 
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De viktigaste åtgärdshelheterna i den skogspolitiska 
redogörelsen

 Vi skapar förutsättningar för branschföretagens förnyelse samt för utveckling 
av nya företag och tillväxtföretag genom näringspolitik och lagstiftning.

 Vi skapar förutsättningar för företagsmässigt och aktivt skogsbruk 
bl.a. genom att utveckla beskattningen och förbättra gårds- och 
skogsägarstrukturen.

 Vi tryggar en råvarutillgång som motsvarar efterfrågan och förbättrar 
marknadens funktion.

 Vi fokuserar FoU-verksamhet som finansieras med offentliga medel 
så att den stödjer skogsbranschens förnyelse och övergång till bioekonomi.

 Vi tryggar skogsnaturens biologiska mångfald, ekosystemtjänsterna och 
skogarnas ekologiska och sociala hållbarhet.



Vision och strategiska mål
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förhållanden

Aktiv, hållbar 
och mångsidig användning
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Skogsstrategins struktur

Vision

Strategiska mål

Strategins grund: Statsrådets skogspolitiska redogörelse 2050

År 2050: Hållbar skogsvård och –användning är källan till ökad välfärd

Finland är en 
konkurrenskraftig 

omvärld för skogliga 
affärsfunktioner

Skogsbranschen 
och dess strukturer 

förnyas och 
diversifieras

Skogarna används 
på aktivt, 

ekonomiskt, 
ekologiskt och 

socialt hållbart och 
mångsidigt sätt

Perspektiv

Mål Vad ska man lyckas med för att nå de strategiska målen?

Hur kan man mäta hur målen uppnåtts?

Strategiska projekt – strukturpaket/projektportfölj

Indikatorer

Effekter Finansiering Processer och
strukturer

Psykiska  
resurser



Finland är en konkurrenskraftig omvärld för 
skogliga affärsfunktioner

1.1 Skogsbranschen växer, branschföretagen förnyas och det utvecklas nya 
och växande företag

 Mål

• Politiska beslut och ny lagstiftning förbättrar förutsättningarna för 
företagen i skogsbranschen att förnya sig och växa

• Förädlingsvärdet stiger och resurserna utnyttjas effektivt

• Produktionen av inhemsk träbaserad energi ökar
• Den skogsbaserade och diversifierade serviceverksamheten ökar och 

naturproduktbranschen växer

 Genom indikatorerna följer man upp bl.a. utveckling av värdeökningen och 
affärsomsättningen samt användningen av virke för energiändamål. För 
indikatorerna ställs tillväxtmål. 
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Finland är en konkurrenskraftig omvärld för 
skogliga affärsfunktioner 

1.2 Råvarutillgången möjliggör ökad skogsanvändning och nya investeringar

 Mål 

• Skogsresurserna är rika, friska och produktiva och möter bioekonomins 
växande behov

• Virkes- och skogsservicemarknaden är balanserad och konkurrensutsatt

• Transport- och datakommunikationsförbindelserna förbättras när det gäller 
effektivitet och funktion

 Genom indikatorerna följer man upp bl.a. tillväxten av rundvirke, 
drivningsmängder, offentliga investeringar i infrastrukturen och aktörernas 
investeringar i virkesanvändningen
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Finland är en konkurrenskraftig omvärld för 
skogliga affärsfunktioner 
1.3 EU:s skogspolitik och den internationella

skogspolitiken främjar en hållbar skogs- och virkesanvändning, dess 
legitimitet och konkurrenskraft

 Mål
• Internationella avtal och organisationsarbete främjar och stödjer en 

hållbar skötsel och användning av skogarna samt bioekonomin.

• EU:s skogsstrategi och initiativ som påverkar skogarna stärker 
skogsbranschens företagsverksamhet och tryggar förutsättningarna och 
legitimiteten för en hållbar användning av skogar och virke.

• EU:s energi- och klimatpolitik samt den internationella energi- och 
klimatpolitiken återspeglar den verkliga klimatnyttan av skogar, hållbart 
skogsbruk och träbaserade produkter, och inom energiproduktionen 
räknas träbränslen även i fortsättningen som förnybara energikällor med 
nollutsläpp.

• Utvecklingssamarbetet inom skogsbranschen bidrar till minskad 
fattigdom, god förvaltning av skogarna och rättvis fördelning av 
nyttigheter, och det övriga bilaterala skogssamarbetet stöder kommersiell 
verksamhet och investeringar samt på bred front exporten av finländsk 
kompetens i fråga om naturresurser

 Indikatorerna: kvalitativ bedömning
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Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och 
diversifieras 

2.1 Kompetensen inom skogsbranschen är mångsidig och möter de förändrade 
behoven

 Mål

• Den FoU-verksamhet som finansieras med offentliga medel och strukturerna 
stödjer i synnerhet utvecklingen av affärsverksamheten inom skogsbioekonomin, 
kommersialiseringen av produkter och tjänster, försöksprojekt och 
prognostiseringen av förändringar på marknaden och i den övriga omvärlden

• Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv stärks
• Antalet utexaminerade från olika utbildningsstadier och deras kompetens möter 

skogsbranschens rekryteringsbehov och kompetenskrav
• Skogsbranschens forskningsstrategi styr forskningen i enlighet med behoven 

inom bioekonomin
• Personalens kompetens är uppdaterad och arbetshälsan ökar

• Genom indikatorerna följer man upp bl.a. användningen av den offentliga forsknings-
och utvecklingsfinansieringen, startplatser inom utbildningen och de utexaminerades 
sysselsättning
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Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och 
diversifieras 

2.2 Förvaltningen är flexibel, verkningsfull och kundorienterad

 Mål
• Förvaltningen, dess samarbete och tjänster bidrar till branschens konkurrenskraft 

och möter kundernas behov

• Skoglig information och statistik är öppen, heltäckande och uppdaterad, vilket gör 
att den kan användas brett

• Miljöförvaltningens tillståndsprocesser är smidiga och snabba, stödjer 
genomförandet av investeringsprojekt och håller miljöskyddet på hög nivå 

• Planläggningssystemet bidrar till möjligheterna för skogsbruket och en mångsidig 
affärsverksamhet

 Genom indikatorerna följer man upp bl.a. de offentliga organisationernas kundnöjdhet 
och användning av skogsdata
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Skogen används på ett aktivt, ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart och mångsidigt sätt

3.1 Skogsbruket är aktivt och företagsmässigt

 Mål

• Det aktiva och företagsmässiga skogsbruket ökar, skogsbruksenheterna blir 
större och skogsägarstrukturen stödjer en aktiv skogsanvändning

• Incitamentssystemet för skogsbruket är effektivt och aktiverande ur 
skogsägarnas perspektiv

• Skogsägarnas förtjänstmöjligheter ökar genom en kommersialisering av 
ekosystemtjänster

 Genom indikatorerna följer man upp bl.a. andelen areal för över 50 ha stora 
gårdar, skogsbrukets lönsamhet och skötsel av plantbestånd
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Skogen används på ett aktivt, ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart och mångsidigt sätt

3.2 Skogsnaturens biologiska mångfald samt ekologiska och sociala hållbarhet 
stärks Mål

• Utarmningen av skogsnaturens biologiska mångfald ska stoppas före 2020 och 
ett gynnsamt tillstånd för den biologiska mångfalden ska ha säkrats före 2050

• Skogsbrukets olägenheter för vattendragen har minimerats med hjälp av de 
bästa tillgängliga metoderna

• Diversifierad vård och användning av skogarna främjar möjligheterna att stävja 
klimatförändringen och anpassa sig till den

• Användningen av skogar för rekreation och skogarnas hälsoeffekter ökar, 
skogar är tillgängliga för alla

• Uppskattningen av skogsanvändningen och skogsmiljön stärks

 Genom indikatorerna följer man upp bl.a. faktiska förändringar i klasserna för 
hotade skogsslag och genomförandet av METSO 
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Strategiska projekt - strukturpaket

 Att genomföra strategin kräver att de prioriterade åtgärderna vidtas. 

 De viktigaste åtgärderna bildar en strategisk projektportfölj. Målet med 
åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar för att öka det 
välmående som skogsbranschen medför.

 För att nå skogsstrategins mål krävs ytterligare att även andra 
strategier och program genomförs samt att de pågående projekten 
slutförs.

 METSO-handlingsprogrammet är t.ex. väsentligt med tanke på 
genomförandet, men det ingår inte i strukturpaketet.
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Strategiska projekt
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Framtida skogsdata och elektroniska tjänster

Inom projektet utvecklar man nästa generations system för skoglig information samt en process för att
hålla datalagret aktuellt. Tjänsten MinSkog.fi utvecklas till en öppen portal för informationsförmedling och 
kommunikation. Tjänsten stöder företagsamhet inom skogsbruket, kostnadseffektiv verksamhet och
skogsservicemarknadens tillväxt samt främjar uppdatering av skogliga data. Tjänsten blir en europeisk
föregångare för att kontrollera användningen av privatskogar och för hur geografisk information kan utnyttjas
för att trygga den biologiska mångfalden, kulturarvet och ekosystemtjänsterna.

Ansvar: JSM, MM, FM
Övriga: Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, LMV, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, branschföretag,
representanter för skogsägarna

Planläggning som stödjer skogsbranschen

Man skapar större klarhet i gränsytorna mellan skogslagen och markanvändnings- och bygglagen så att 
överlappande styrning kan undanröjas. Förfarandena med tillstånd till miljöåtgärder och planbestämmelserna
förtydligas. Dessutom organiserar man tillgången på planbestämmelser i form av geografisk information.

Ansvar: JSM, MM
Övriga: Finlands kommunförbund, kommuner, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands skogscentral



Strategiska projekt
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Statistikföring över skogsbranschen i förnyelse

Man utvecklar statistikföringen när det gäller gränsytorna mellan skogsindustrin, energiindustrin och den
kemiska industrin samt när det gäller naturturism, skogsbruksrelaterade tjänster och annan skoglig 
affärsverksamhet och ekosystemtjänster.

Ansvar: JSM, ANM, MM
Övriga: Statistikcentralen, Naturresursinstitutet

Utveckling av aktivt skogsbruk, marknadstillträdet för virke och skogsägarstrukturen 

Beskattningen av och lagstiftningen om skogsbruk utvecklas för att stödja aktivt skogsbruk, marknadstillträdet
för virke och en förändring av skogsägarstrukturen. Man främjar en ökning av storleken på skogsbruks-
Enheterna och stoppande av fragmenteringen bland annat genom att utveckla lagstiftningen om samfällda
skogar och ta fram nya former för skogsägande samt genom att minska dödsboägandet av skog.

Ansvar: JSM, MM



Strategiska projekt
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Ett nytt incitamentssystem för skogsbruket och resurseffektiv skogsvård

Inom projektet bereder man ett framtida incitamentssystem för skogsbruket för att främja aktiv och 
resurseffektiv användning av skogarna och den välfärd som nyttigheter som saknar marknad genererar.

Ansvar: JSM, MM, ANM, FM

Skogsbranschens forskningsstrategi

En forskningsstrategi för skogsbranschen utarbetas och genomförs och i den linjerar man upp 
prioriteringarna för grundforskning och tillämpad forskning inom skogsbranschen. Som ett led i 
förankringen av forskningsstrategin genomförs ett teknologiprogram för skogsbranschen för att främja 
produktiviteten för det arbete som utförs i skogarna och för att förbättra serviceproduktionen inom 
skogsbruket.

Ansvar: JSM, ANM, UKM, MM, SHM 
Övriga: Naturresursinstitutet, Tekes, universitet, Finland miljöcentral, Finlands Akademi, branschaktörer



Strategiset hankkeet
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Trafikinfrastruktur som stödjer skogsbranschen

Man bereder och genomför ett utvecklingsprogram med hjälp av vilket offentliga investeringar styrs till 
vägnät, banleder och terminaler som särskilt tjänar skogsbranschen.

Ansvar: KM, JSM, FM

Nya handlingsmodeller för samarbete mellan arbetsliv och utbildning

Inom projektet tar man fram modeller för samarbete mellan aktörer inom skogsbranschen och 
utbildningsorganisationer. De gäller innehållet i och marknadsföringen av yrken och utbildning som leder 
till yrkena samt utvecklande av företagens verksamhet och kompetens relaterad till verksamheten 
(exempelvis studier på arbetsplatsen, projektarbeten, FUI-verksamhet). Man genomför kvantitativ och 
kvalitativ prognostisering av skogsbranschens utbildning och enligt behov kvalitativ bedömning av 
kompetensen och tillgången på arbetskraft.

Ansvar: UKM, JSM
Övriga: Utbildningsstyrelsen, utbildningsanordnare, branschföretag och organisationer



Strategiska projekt
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Naturvård i ekonomiskogar

Naturvården i ekonomiskogar utvecklas så att mångfalden och ekosystemtjänsterna beaktas i den 
dagliga verksamheten. Inom projektet skapar man också beredskap och nya incitament för att 
naturvårdsmetoder för ekonomiskogarna ska kunna införas på allt bredare front.  Ett 
skogskulturprogram utarbetas som ett led i projektet.

Ansvar: JSM, MM
Övriga: branschaktörer, Finlands skogscentral, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Museiverket

Andra än virkesproduktionsmässiga ekosystemtjänster – tryggande och 
marknadsutveckling

Inom projektet främjar man tryggandet av och marknadsutvecklingen för andra än 
virkesproduktionsmässiga ekosystemtjänster. Inom projektet sammanställer man information om olika 
skogsanvändningssätt och deras fördelar, betydelse och värden samt om korskopplingar. Dessutom 
utreder man möjligheterna och de administrativa/lagstiftningsmässiga hindren när det gäller att ta i 
bruk habitatbanker och frivilliga avtalsbaserade handlingsmodeller för tryggandet av mångfalden, 
vattenvården, kolsänkorna, vilthushållningen och skogarnas rekreationsvärden och för 
marknadsutvecklingen.

Ansvar: JSM, MM
Övriga: branschaktörer, Finlands skogscentral, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet



Strategiska projekt

19

Uppskattning av finländska skogar

Inom projektet skapar man förutsättningar för en ökad uppskattning av skogsanvändningen och 
skogsnaturen. Man fäster särskild vikt vid att stärka barns och ungas förhållande till skogen samt vid 
legitimiteten för hållbar vård och användning av skogarna. Som ett led i projektet utvecklar man också 
mätningen av och tar fram indikatorer för uppskattningen av skogarna.

Ansvar: JSM, MM
Övriga: Finlands skogscentral, FFF, Naturresursinstitutet, universitet, Utbildningsstyrelsen, natur- och 
miljöskolor, organisationer, branschaktörer



Tack!

Ytterligare information:

 Ministeriets webbsidor www.mmm.fi → Skogar → Strategier och  
program → Nationell skogsstrategi 2025

 Ministeriets tjänstemän
• avdelningschef Juha S. Niemelä, tfn 02951 62009
• forstrådet Marja Kokkonen, tfn 02951 62444
• specialsakkunnig Katja Matveinen, tfn 02951 62287
• överinspektör Matti Mäkelä, tfn 02951 62307


