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Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram 
Sveriges första nationella skogsprogram 

Institutet för språk och folkminnens synpunkter omfattar de frågor som vi ser som 
relevanta utifrån vårt uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, 
levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra 
immateriella kulturarv i Sverige. Institutet har också i uppdrag att samordna och 
utveckla arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet. Konventionen har i hög grad breddat diskursen kring definitionen och 
innebörden av begreppet immateriellt kulturarv. En del av detta kulturarv rör just 
människors föreställningar och kunskaper om naturen och sammankopplas i 
konventionen med hållbar utveckling.  

 

Underlagsrapport 1. Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen 
som resurs 

Myndigheten har inget att anföra vad gäller de bedömningar och åtgärdsförslag som 
läggs fram. Vi saknar dock perspektiv med utgångspunkt i kultur och kulturarv, 
vilket skulle kunna utgöra ett väsentligt kunskapsunderlag för att förstå människors 
förhållande till och inverkan på den fysiska miljön. Därtill skulle det kunna berika 
arbetet med värdeskapande av skogen.  

Exempelvis berättar de stora samlingar som finns hos Institutet för språk och 
folkminnen och andra kulturarvsinstitutioner om människan och naturen och rymmer 
bland annat kunskaper, erfarenheter, föreställningar, berättelser, dialektord och 
naturnamn som utgör en viktig del av det immateriella kulturarv som i rapporten 
endast nämns i förbigående. 

Vi menar att arbetet avsevärt skulle kunna utvecklas genom samverkan med 
företrädare för humanistisk, kulturvetenskaplig forskning och kulturarvsinstitutioner 
med kunskaper om skogen som kulturarv. 
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Underlagsrapport 2: Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och 
naturens gränser 

Myndigheten har inget att anföra vad gäller de bedömningar och åtgärdsförslag som 
läggs fram. 

 

Underlagsrapport 3: Främjande av biobaserade produkter och energi, 
smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export 

Myndigheten har inget att anföra vad gäller de bedömningar och åtgärdsförslag som 
läggs fram. 

 

Underlagsrapport 4: Internationella skogsfrågor 

Myndigheten har inget att anföra vad gäller de bedömningar och åtgärdsförslag som 
läggs fram. 
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