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• Den nationella skogsstrategin innehåller riktlinjerna för Finlands 

skogspolitik.

• Den nationella skogsstrategin 2035 utarbetades under 2022.

• Förändringar i omvärlden på såväl internationell som nationell nivå 

drev på en revidering av strategin.

• Strategin utarbetades i samarbete med experter och genom en 

interaktiv process.

• Målet är att samordna människa, ekonomi och miljö.

• I december 2022 godkändes den nya strategin av nationella 

skogsrådet.
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Omvärld Målbild Metoder Genomförande

Vision och mål

Utvärdering av 

KMS 2025

Beskrivningar av 

nuläget

Strategier och 

program

Riktning, vision, 

övergripande 

mål

Delmål

Mätare

Nuläge

Scenarie-

beräkningar

Framtids-

analyser

Framtid Projektportfölj
Konsekvens-

bedömning

Projekt

Uppföljnings-

indikatorer (inkl. 

ekonomisk 

uppföljning)

Finansiering, 

organisering och 

uppföljning

Viktiga delar för 

samråd märkta med 

gul symbol



Många former av samråd 
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Inledande dialoger Enkäter Öppna kanaler Målworkshoppar
Regionala 

workshoppar
Remissbehandling

•Sparrningsgrupp

• Intervjuer med 

intressenter 

(Nationella 

skogsstrategin 

2025)

•Panel-

diskussioner

•Barometer-

undersökning om 

skogsstrategin

•Arbetsutskottets 

inledande enkät

•Dinåsikt.fi 

•Enkät om modell 

för 

värdeskapande

•Enkäter i 

samband med 

panel-

diskussioner och 

workshoppar

•Sociala medier

•E-post-

korrespondens 

med och öppna 

frågor till 

tjänstemän

•Skogsråd på 

landskapsnivå

•Berörda grupper

- skogsägare

- skogsexperter

- representanter för 
olika slags 
användning av 
skogen

- företagare inom 

skogsbranschen

- unga – de ungas 
skogsråd

•Utkast till strategi 

i slutskedet av 

processen



Tidsplan
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jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

•Start

•Process-

beskrivning

•Delmål

•Mätare

•Projektportfölj

•Finansiering

•Organisering och

uppföljning

•Scenarie-

beräkningar

•Vision och

övergripande mål

•Syn på omvärlden

•Konsekvens-

bedömning

och

uppföljnings-

indikatorer

Remissbehandling

Presentationsmöte före

remissbehandlingen

Beslutsfattande: Skogsrådet / Beredning: Skogsrådets arbetsutskott / Ansvarig: Jord- och skogsbruksministeriet

Regionala

workshoppar

Paneldiskussion 6.9.

Skogsrådets möte 15.3.

Pressträff 15.2.

Kick off, paneldiskussion 18.2.

Paneldiskussion 18.3.

Målworkshoppar för 

olika berörda grupper

Paneldiskussion 23.5.

Skogsrådets möte 15.6. Skogsrådets möte 5.10. Skogsrådets möte 14.12.

Omvärld Målbild Metoder Genomförande
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Visionen och de strategiska målen
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Visionen

Nationella skogsstrategin 2035 – Välmående skog och växande välfärd

De strategiska målen

1. Finland är en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för en ansvarsfull skogsbransch

som förnyar sig

2. Skogen används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt

3. Vi stärker skogens livskraft, mångfald och anpassningsförmåga

4. Vi stärker den kunskapsbaserade ledningen samt kompetensen inom

skogsbranschen



Visionen
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Visionen

Nationella skogsstrategin 2035 – Välmående skog och växande välfärd

I visionen betonas förutom det välbefinnande och den välfärd som skogen ger 

finländarna också att skogen själv ska må bra. I visionen och alla övergripande mål 

är de ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella hållbarhetsdimensionerna 

integrerade. Strategin främjar en ansvarsfull och helhetsinriktad välfärdsekonomi.



Detta övergripande strategiska mål handlar om att se till att branschens investeringsförutsättningar, 

tillgång till råvaror och försörjningsberedskap hålls på en god nivå samt att skogsbranschen blir 

mångsidigare. I det strategiska målet ingår dessutom smidiga förvaltningsstrukturer, en sporrande 

verksamhetsmiljö och utövande av inflytande på internationell nivå.
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Det strategiska målet 1

Finland är en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för en ansvarsfull 

skogsbransch som förnyar sig

Mål

1. Den skogsbaserade affärsverksamheten blir mångsidigare och växer

2. Ett proaktivt och effektivt samarbete samt påverkan i EU-processer och internationella processer 

stöder skogsbranschens verksamhetsförutsättningar

3. Smidig förvaltning och fungerande infrastruktur skapar en förutsägbar och uppmuntrande 

verksamhetsmiljö

4. En fungerande marknad tryggar tillgången till råvaror och tjänster



Detta övergripande strategiska mål omfattar mångsidiga ekosystemtjänster och olika aspekter av ett 

lönsamt skogsbruk. I det strategiska målet ingår också att stävja klimatförändringar och trygga 

regionernas livskraft.
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Mål

1. Skogsanvändningen är målinriktad och grundar sig på fakta och aktiva beslut av skogsägarna

2. En aktiv och mångsidigare skogsvård ökar skogens tillväxt och stöder stävjandet av klimatförändringen

3. Tjänster och incitament för skogsägare och aktörer stöder en aktiv, hållbar och mångsidig användning av 

skogarna med beaktande av landskapens särdrag

4. De ekosystemtjänster som skogarna erbjuder ökar människors välbefinnande och skapar nya 

förtjänstmöjligheter

Det strategiska målet 2

Skogen används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt



I detta övergripande strategiska mål ingår att sörja för skogarnas biologiska mångfald och 

mångsidighet. Målet omfattar också att sörja för skogarnas och skogsnaturens hälsa och resiliens. 

Anpassning till klimatförändringarna samt allmän riskhantering ingår också i det strategiska målet.
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Det strategiska målet 3

Vi stärker skogens livskraft, mångfald och anpassningsförmåga

Mål

1. Vända på utvecklingen av mångfalden i ekonomiskogar så att den återhämtar sig

2. Skogarnas klimatresiliens stärks och riskerna för skogsskador hanteras

3. Hantera de miljörisker som skogsbruket orsakar



Detta övergripande strategiska mål baserar sig på evidensbaserad kunskap, tillgänglighet, ett gott 

kunskapsunderlag och kontinuerlig kompetensutveckling samt kommunikation. I det strategiska målet 

ingår skogsbranschens attraktivitet för studerande och yrkesverksamma.
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Det strategiska målet 4

Vi stärker den kunskapsbaserade ledningen samt kompetensen inom

skogsbranschen

Mål

1. Högklassig forskning, geografisk information som utvecklas och informationens användbarhet 

skapar ett starkt kunskapsunderlag för beslutsfattande och prognostisering

2. Kompetensen inom skogsbranschen är mångsidig, motsvarar föränderliga behov och fler söker 

sig till yrken inom skogsbranschen

3. Kommunikation och växelverkan ökar förståelsen för skogsanvändningen, skogsmiljön och 

skogskulturen i samhället och särskilt bland de unga
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Spetsprojekt i projektportföljen
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• Utöka skogsarealen

• Genomföra skogsförnyelsen på ett högklassigt sätt och utan dröjsmål

• Sköta ungskog väl och i rätt tid samt åtgärda eftersatt skogsvård

• Öka tillväxten och koldioxidupptaget genom ansvarsfull skogsgödsling

• Främja skogsförädling

• Förutse och bekämpa skogsskador

• Göra skogarna mer åtkomliga och utveckla logistiken

• Utveckla metoder för lagring av kol

Nationella skogsstrategin 2035

Projektportfölj

Skogens tillväxt



• Utveckla finansieringsmodeller för tryggande av mångfalden

• Stärka kompetensen inom naturvård, planeringen och genomförandet i praktiken

• Utöka skogens strukturella drag

• Främja blandträdbestånd i skogen

• Utveckla skogsbrukets vattenskyddsmetoder

• Främja vård av torvmarksskogar på ett sätt som är hållbart för klimatet

• Utveckla marknadsbestämda verksamhetsmodeller och spelregler för att trygga miljöfördelarna

Nationella skogsstrategin 2035

Projektportfölj

Biodiversitet i 

ekonomiskogar



• Stärka prognostiseringsarbetet

• Ta fram information om hur marknaden fungerar

• Genomföra tillväxtprogram för skogs- och naturtjänstföretagande

• Utveckla förutsättningarna för användning av skogen för rekreation och naturturism

• Förbättra den geografiska informationens noggrannhet, kvalitet och tillgänglighet

• Producera verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande för skogsägare och aktörer

• Skaffa information om skogsägarkåren och utveckla ägarstrukturerna

• Väcka intresse för skogen och effektivisera kommunikationen riktad till unga

• Utveckla dragningskraften och reaktionsförmågan hos skogsbranschen och dess utbildning

• Öka den internationella kompetensen, samarbetet och påverkan

• Utreda skogsbranschens handavtryck

• Säkerställa långsiktig skogsforskning och innovativt utvecklingsarbete

Nationella skogsstrategin 2035

Projektportfölj

Skogbranschens

förnyelse och 

konkurrenskraft



• Utveckla finansieringsmodeller för tryggande av 

mångfalden

• Stärka kompetensen inom naturvård, planeringen 

och genomförandet i praktiken

• Utöka skogens strukturella drag

• Främja blandträdbestånd i skogen

• Utveckla skogsbrukets vattenskyddsmetoder

• Främja vård av torvmarksskogar på ett sätt som är 

hållbart för klimatet

• Utveckla marknadsbestämda verksamhetsmodeller 

och spelregler för att trygga miljöfördelarna

• Utöka skogsarealen

• Genomföra skogsförnyelsen på ett högklassigt 

sätt och utan dröjsmål

• Sköta ungskog väl och i rätt tid samt åtgärda 

eftersatt skogsvård

• Öka tillväxten och koldioxidupptaget genom 

ansvarsfull skogsgödsling

• Främja skogsförädling

• Förutse och bekämpa skogsskador

• Göra skogarna mer åtkomliga och utveckla 

logistiken

• Utveckla metoder för lagring av kol

• Stärka prognostiseringsarbetet

• Ta fram information om hur marknaden fungerar

• Genomföra tillväxtprogram för skogs- och 

naturtjänstföretagande

• Utveckla förutsättningarna för användning av skogen för 

rekreation och naturturism

• Förbättra den geografiska informationens noggrannhet, 

kvalitet och tillgänglighet

• Producera verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande 

för skogsägare och aktörer

• Skaffa information om skogsägarkåren och utveckla 

ägarstrukturerna

• Väcka intresse för skogen och effektivisera 

kommunikationen riktad till unga

• Utveckla dragningskraften och reaktionsförmågan hos 

skogsbranschen och dess utbildning

• Öka den internationella kompetensen, samarbetet och 

påverkan

• Utreda skogsbranschens handavtryck

• Säkerställa långsiktig skogsforskning och innovativt 

utvecklingsarbete

Nationella skogsstrategin 2035

Projektportfölj

Skogens tillväxt
Biodiversitet i 

ekonomiskogar

Skogbranschens

förnyelse och 

konkurrenskraft



Nationella skogsstrategin 2035 –

Vad är nytt och centralt?

 En samordnande näringsstrategi

 Ansvarsfull välfärdsekonomi

 Självförsörjning och försörjningsberedskap

 Begränsning av och anpassning till klimatförändringarna

 Livskraft och mångfald

Fornyelse

 Prognostisering

En koncis, fokuserad tillväxtstrategi
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