Insatser för att de sex delstrategierna ska bli verklighet.
En mer detaljerad beskrivning finns på www.skogsstrategismaland.se
1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri

2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden

1.1 Skapa ett sydsvenskt skogligt och skogsindustriellt
kompetenscentrum
1.2 Etablera en regional mötesplats för skogsfrågor
1.3 Skapa ett forum för dialog om kompetensförsörjning
1.4 Insats för ökad jämställdhet
1.5 Samarbete om att förmedla modern bild av
småländsk skog och skogsbruk

2.1 Stärk Smålands roll inom utvecklingen av bioekonomiområdet
2.2 Säkerställa att innovationssystem och företagsstödjande system stimulerar innovationsutveckling
även inom skogsbruk och skogsindustri
2.3 Stötta kommuner och andra offentliga organisationer att använda trä i större utsträckning
2.4 Satsning för att ta tillvara möjligheterna med
digitalisering

4. Stärk det lönsamma företagandet på
skogsgården

5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt
gemensamma kulturarv och friluftslivet

4.1 Kompetenssatsning för att stärka skogsägaren
som företagare
4.2 Inkludera, eller aktivera, skog och trä i företagsstödjande systemet
4.3 Stärk befintliga och nya entreprenörer med
skogen som bas genom att bland annat skapa
nätverk
4.4 Stimulera ägarskifte

5.1 Skapa en arena för regional dialog om naturvård
5.2 Skapa småländsk modell för effektiv och anpassad
skötsel av gränsmarker mellan skog och jordbruk
5.3 Insats för att stärka förutsättningarna för friluftsliv
5.4 Småländsk arbetsmodell för myndighetssamverkan
för kulturmiljövärden
5.5 Utveckla samverkan kring vattnet i skogen
5.6 Stötta kommunerna för ett anpassat skogsbruk/
anpassade skogsbruksplaner
5.7 Stimulera arbetssättet Komet

3. Öka produktionen och variationen för
att nyttja en större del av den småländska skogens potential
3.1 Regional samling för ökad produktion
3.2 Utveckla Asa försöks- och tillväxtpark
3.3 Skapa en klimatplattform för informationsinsatser och rådgivning om anpassning till ett
förändrat klimat
3.4 Arbeta för ökad avsättning och förädling av
lövvirke och stimulera intresset för lövskogsskötsel
3.5 Samverka för en fungerande infrastruktur

6. Uppnå balans mellan skog och vilt
6.1 Jobba med Mera tall-metoden i Småland och
Ölands alla älgförvaltningsgrupper
6.2 Öka samordningen mellan länsstyrelserna när
det gäller viltförvaltning
6.3 Höj kompetensen om balansen mellan skog
och vilt hos skogsbrukare och jägare
6.4 Stärk och sprid aktuell forskning om skog och
vilt
6.5 Arbeta för ökad jämställdhet i viltförvaltningens rådgivande och beslutande organ

