
Välkommen till vårt första nyhetsbrev!
Skånsk skogsstrategi växlar upp under 2021! Från och med15 januari blir Skånsk skogsstrategi ännu mer aktuell, informativ
och kunskapshöjande. Nu lanserar vi vårt nyhetsbrev som ska ger dig som prenumerant en bred inblick i skånska skogliga
frågor. Detta utifrån de huvud‐ och insatsområden, samt aktiviteter som strategin driver för en samlad utveckling av den
skånska skogen. Något som vi vill att fler ska ta del av!

I nyhetsbreven kommer du att få en samlad information om aktuella skånska skogliga frågor. Sprid det gärna vidare till
vänner, bekanta, kolleger och mera medlemmar runtom i Skåne.

Innehåll:

• Vår satsning inför 2021
• Aktuella artiklar
• Friluftslivets år
• Följ oss!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

> Här kommer du till vår webbplats Skånsk skogsstrategi

Vår satsning inför 2021
Nyhetsbrev

Skånsk skogsstrategis nyhetsbrev ger prenumeranten samlad information om aktuella
skånska skogliga frågor vad gäller vilt, biologisk mångfald, friluftsliv, skötselmetoder,
teknisk utveckling med mera. Grunden för innehållet är strategins uppdelning i
huvudområdena produktion, rekreation, miljö och innovation.

Kalendarium

Skånsk skogsstrategis kalendarium ska ge den skogliga intresserade information om
spännande sammankomster. Det ska också ge de som arrangerar träffar, möten,
föreläsningar, vandringar med mera, en ytterligare chans att synas.

Webbplatsen

Skånsk skogsstrategis webbplats är i hög grad en plattform för tankar, idéer och projekt
som har den skånska skogen som gemensam bas. Den är också den huvudsakliga kanalen
för de aktiviteter och insatsområden som drivs inom ramen för strategin. Nu har vi gjort
vår webbplats ännu mer överskådlig, med fokus på just aktiviteterna och insatsområdena
samt aktuella nyheter om skånska skogliga frågor. Grunden för innehållet är strategins
huvudområden produktion, rekreation, miljö och innovation och hur de tillsammans
bidrar till att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet.

> Våra senaste artiklar

Aktuella artiklar
På vår webbplats vill vi dela med oss av och lyfta de aktuella frågor som berör strategins
fyra huvudområden, rekreation, produktion, innovation och miljö.
Detta för att skapa förståelse, kompetenshöja och se samverkansytor.
Artiklarna är i intervjuformat och trevliga att läsa och dela med sig av.

Har du tips på ett ämne eller en person som du tycker att vi bör lyfta,
hör då av er till Åke Högman, ake@sbbs.se

Luften är fri ‐ webbplatsen för Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år ‐ Luften är fri
2020 är ett år som vi alla kommer att minnas på olika sätt, vi har ställt in, ställt om och
fått tänka i nya banor. Fysiska kreativa möten har fått bli digitala träffar och många har
jobbat hemma. Under året har naturen och friluftsliv blivit en allt viktigare del för många
skåningar. Vi har träffat vänner och familj utomhus i större utsträckning än tidigare
samtidigt som man upptäckt den varierade och vackra natur som finns i Skåne. Vi har ju
trots allt närmre 350 naturreservat, 3 nationalparker, 19 strövområden, 130 mil skåneled,
47 mil nationell cykelled samt 8 naturum/naturcentrum för att bara nämna en bråkdel av
allt som finns att upptäcka. Sen får vi inte glömma alla grillplatser, vindskydd, stigar,
cykelslingor, stränder, sjöar och hav, betesmarker och skogar. Tänk så mycket fantastiskt
som finns i Skåne och som är värt att vara rädd om!

Digital regional tankesmedja 18 januari

Året 2021 är friluftslivets år! Under 12 månadsteman kommer vi kunna fortsätta att
upptäcka den Skånska naturen och testa på olika sorters friluftsliv. Gemensamt kommer vi
hitta samverkansmöjligheter för att nå både ovana och vana besökarna och även bidra till
att öka kunskapen om allemansvett!
Vi startar året med en digital regional tankesmedja för friluftsliv och kick‐off där vi blir
inspirerade till att fylla friluftslivets år i Skåne med massa spännande friluftsinspirerade
ansvarsfulla naturupplevelser.

När: Måndagen 18 Januari, kl 9‐12
Var: Digitalt
Vem: Träffen riktar sig till dig som är nyfiken på att veta mer om friluftslivets år, planerar
att arrangera någon aktivitet eller lyfta friluftslivet under året. Du kanske arbetar med
friluftsliv inom kommunen, regionen, myndighet, stiftelser eller företagare eller så är du
aktiv i någon förening.
Anmälan: malin.andersson@lansstyrelsen.se
Har du inte möjlighet att delta så kommer det finnas fler tillfällen under våren! Eller vill du
veta mer så tveka inte och kontakta Malin Andersson, friluftslivssamordnare i Skåne.

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook så gå in på @skanskskog och gilla oss på direkten.

Tipsa gärna om vårt nyhetsbrev ‐ här kommer du till vår prenumerationslänk.

Vi önskar dig en riktigt God Fortsättning på 2021!

KONTAKT

Åke Högman, kommunikatör
ake@sbbs.se

Kristina Larsson, administratör
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

010‐224 14 53
Läs hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter Klicka här för att avregistrera din adress

Hjälp oss att bli bättre genom att visa vad du tyckte om

nyhetsbrevet

Skickat med Paloma
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