Norrbottensdeklarationen
- en gemensam appell från ett län där skogen är
motorn för tillväxt, välstånd och en god miljö

Norrbottensdeklarationen:
Den växande skogen – vår framtid
Vår vision
Norrbotten - Europas gröna lunga
Vi vill göra den boreala skogsmarken i Norrbotten till Europas gröna lunga som kraftfullt bidrar till att
minska växthuseffekten. En växande skog är i alla avseenden en frisk skog.
Modern skogsforskning visar att den norrbottniska skogsmarken inrymmer stora potentialer för
tillväxtökning i god samklang med en biologiskt mångfald och ett skydd för hotade arter. Det ger oss i
Norrbotten inte bara en möjlighet till att trygga råvaruförsörjningen till länets skogsindustri – det är
också i globalt klimatperspektiv en skyldighet för oss att tillvarata denna möjlighet eftersom varje
tillväxtökning i den boreala skogen långsiktigt binder stora mängder av växthusgasen koldioxid.
Vår vision är att i ett långt perspektiv fördubbla tillväxten i de norrbottniska produktionsskogarna och
bli självförsörjande på råvara till en modern skogsindustri i ständig utveckling. Detta är biologiskt och
miljömässigt fullt möjligt. Ett system för internationell handel med sänkkrediter bör utvecklas som stöd
för satsningen på tillväxtökning.

Våra fem konkreta mål
Mål 1 – tillväxtökning
År 2028 har tillväxten i de produktiva skogarna ökat med 30 % till 13 miljoner m3sk. På
50 år skall tillväxten ökas med minst 50 %.
Den tillväxtpotential som finns i den norrbottniska skogen måste tillvaratas på ett bättre sätt.
Skogsbruket skall uppmuntras att intensifiera sina skogsskötselmetoder så att tillväxten i den
norrbottniska skogen på 20 års sikt kan ökas med 30 procent – från nuvarande ca 10 miljoner m3sk
till 13 miljoner m3sk senast år 2028. På 50 års sikt är visionen att tillväxten ökas med minst 50
procent. Visar det sig möjligt skall dessa mål revideras i takt med att ny kunskap nås och att nya
ekonomiska möjligheter öppnas – exempelvis försäljning av sänkkrediter från skogsbruket.

Mål 2 – biologisk mångfald ska säkras
Tillväxtökningen skall uppnås samtidigt som biologisk mångfald säkras och
kulturmiljöer skyddas.
Tillväxtökningen skall uppnås med stort hänsynstagande till biologisk mångfald, värdefulla
kulturminnen och miljöer som är värdefulla för hotade arter. De generella hänsynen vid skogsvård och
avverkning skall ha högsta prioritet. Skogsbruket skall arbete i samspel med andra markanvändare,
exempelvis renskötseln, och uppmuntra och underlätta utveckling av naturturism på de brukade
skogsarealerna.

Mål 3 – brukad areal
Nyttja och utveckla arealen för de produktiva skogarna i Norrbotten.
Den brukade skogsmarksarealen, exklusive områden som skyddas inom ramen för riksdagens
miljömål ”Levande Skogar”, skall nyttjas för produktion av skogsråvara i samklang med övrig
markanvändning. De arealer som har avsatts för naturvård – en fjärdedel av Norrbottens landareal
inklusive en sjättedel av den produktiva skogsmarken – ser vi tillsammans med Sveaskogs
avsättningar som fullt tillräckliga för att trygga biologisk mångfald och andra naturvärden inom vår
region.
Redan avsatta arealer bör inventeras och kvalitetsanalyseras vetenskapligt. Avsatta marker, som inte
håller tillräckligt hög kvalitet, bör återföras till produktionsmark.
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Mål 4 – skogsindustrins råvaruförsörjning
Norrbotten stärker sin internationella konkurrenskraft genom ökad vidareförädling
utifrån dagens volymer av skogsråvara.
Tillväxtökningen och omsorgen om brukade arealer ger långsiktigt goda förutsättningar för
skogsindustrin i Norrbotten. Målet är att minst kunna bibehålla nuvarande totala produktionsnivå och
samtidigt kunna göra offensiva investeringar för att behålla och förstärka industrins internationella
konkurrenskraft.
Möjligheterna till ökad vidareförädling av skogsråvara inom länet skall beaktas i alla led inom
skogsnäringen. Skogsindustriföretagen skall kontinuerligt undersöka och utveckla möjligheter till att
leverera ännu mer högförädlade skogsprodukter från Norrbotten. Enskilda små företag skall
uppmuntras att starta och driva företag som förädlar skogsprodukter. Samhället skall aktivt initiera
forskning och utveckling som genererar nya skogsbaserade produkter och nya effektiva
produktionsmetoder för vidareförädling av skogsråvara inom länet.

Mål 5 – kunskapsutveckling
Norrbotten - ett centrum i landet för utveckling av ny kunskap.
Skogsnäringen är en mogen bransch där mycket kunskap finns. Norrbotten har i alltför stor grad
agerat råvaruleverantör av skogsprodukter i form av sågade produkter och massa. För att klara den
internationella konkurrensen är det av högsta vikt att vi själva tar del av de nya rön som kommer inom
skogsnäringen. Här gäller det inte bara nya skogsskötselmetoder utan även att öka
vidareförädlingsgraden. Allt detta handlar om kunskapsutveckling. Skogsskötsel, sönderdelning
vidareförädling och komponenttillverkning är bara några områden där ny kunskap utvecklas. Inom
dessa områden ska Norrbotten aktivt delta och driva utvecklingen framåt. För det behövs ett
strukturerat utbildningskoncept där grundutbildning på gymnasial nivå kompletteras med
eftergymnasial utbildning så väl som med forskning och utveckling.

Norrbotten i sept 2009
Landsting och kommuner
Norrbottens läns landsting
Kalix kommun

Piteå Kommun

Arvidsjaurs kommun

Haparanda kommun

Pajala kommun

Gällivare kommun

Kiruna kommun

Bodens kommun

Arjeplogs kommun

Övertorneå kommun

Älvsbyns kommun

Överkalix kommun

Skogsnäringen i Norrbotten
Billerud Karlsborg

Jutos Timber

B.A Carlssons såg & Hyvleri

Krekula Lauris Såg

Lundbergs Trä

Norra Skogsägarna

SCA

Norrbottens Allmänningar

Setra Group

Skogssällskapet

Smurfit Kappa Kraftliner

SMF Skogsenreprenörerna

Stenvalls Trä

Svenska Kyrkan, Luleå
stifts egendomsförvaltning
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