
Hej!
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:

• Kalendariet är laddat med kompetens
• Vi kollar läget med Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen, nytillträdd regional samordnare för Götaland
• Rekreation och kopplingen till Friluftslivets år
• Följ oss!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

> Här kommer du till vårt kalendarie

Kalendariet är laddat med kompetens
Kalendarium

Det är inte som vanligt, vi vet. Alla fysiska skogsträffar som brukar planeras in nu till våren
har fått bli digitala. Men det kan även bli att fler tar sig tid att delta på ett digitalt
webbinarie eller kunskapsträff.
Organisationer så som SLU, Skogsstyrelsen, Regionmuseet Skåne, LRF Skåne,
Länsstyrelsen Skåne med flera har nu delat med sig av sina träffar och det är på Skånsk
skogsstrategis kalendersida ni kan se dem alla samlade.

Litet axplock av träffar:

• Ädellöv ‐ skötsel av ekungskog, 9 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av bokskog, 11 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av lind, lönn och fågelbär, 16 mars
• FRAS ﴾Framtidens skogsskötsel﴿ ur olika perspektiv: Precision och automation kan ge
mer variation 17 mars
• Historiska kartor för skogsägare i Skåne, 19 mars
• Skogens alla sociala värden ‐ allemansrätten och rekreationen i skogen, 7 april
• Skogsbete och naturbetesmarker, 23 april

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.

Vi kollar läget med Jerker Bergdahl,
Skogsstyrelsen, nytillträdd regional
samordnare för Götaland
”Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är
proportionerna”

I sin Linkedinpresentation beskriver sig den nytillträdde regionale samordnaren
för Götaland, Jerker Bergdahl, som ”skogsnörd som insett att människor är minst
lika stimulerande”. Här berättar han om vikten av just samtal och dialog.

Jerker Bergdahl är sedan 1:e januari regional samordnare i Götaland för nationella
skogsprogrammet. Tidigare har han varit Skogsstyrelsens distriktschef för Kronobergs län
och satt även med i styrgruppen för den småländska skogsstrategin. Hans första tid i sin
nya roll har kännetecknats av att bekanta sig med de övriga länens regionala strategier
och program.
Så även den skånska.

– Jag är imponerad av den vilja att göra skillnad som finns i arbetet med den skånska
skogsstrategin, med en tydlig förankring i den skånska myllan. Ert arbete som också
verkar kännetecknas av att se till möjligheterna och undvika låsningar.
Ett synsätt som han tror är viktigt rent allmänt när det kommer till skogliga frågor.
– Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är proportionerna.
Jerker betonar vikten av den uppmaning till dialog som även Nationella
Skogsprogrammet trycker på.
– Det upplever jag att de regionala skogsprogrammen och strategierna i hög grad är på
väg att lyckas med. De trycker på värdet av ett sådant handlingssätt och dessutom är fler
parter än de vanliga inbjudna till samtal, däribland regionerna, som ju har ett regionalt
utvecklingsansvar. Man lyfter också fram utvecklingsfrågor på ett bra sätt, något som alla
är intresserade av vill jag påstå.

Även när det kommer till de skogspolitiska diskussionerna är han hoppfull.
– Genom media får man en bild av såväl låsta positioner som hätska diskussioner men
börjar man granska debatten lite närmre så har parterna samsyn i en hel del frågor. Att
skogen behöver användas till olika produkter, att såväl friluftsliv som naturvård är viktigt,
med mera. Är man dessutom ute i fält och för de diskussionerna så är min erfarenhet att
samsynen om vad som bör göras ökar ytterligare.
– Min poäng med detta är att eftersom skogen fortsättningsvis också ska användas inom
många olika områden så kan vi jobba på med utvecklings‐ och förbättringsarbete som
vanligt och utifrån dagens förutsättningar.
I sin roll som regional samordnare beskriver han sig som en länk, dels mellan de olika
länen i Götaland och dels mellan dem och det nationella skogsprogrammet.
– Här kan man för Götalands del exempelvis peka på behovet av att utveckla forskningen
kring lövskogsskötsel och även sprida kunskap om detta. En utmaning kopplat till något
som i hög grad är signifikativt för just landets södra delar. En inledande workshop i ämnet
kommer snart att komma till stånd.

– Sedan har jag länge intresserat mig för den småskaliga livsmedelsförädlingen som
alltmer blomstrar och skapar många arbetstillfällen. Den tycker jag att man ska titta på
med skogliga glasögon för att se vad man kan lära sig. Kopplar man det sedan vidare till
naturupplevelser och turism så ser jag stora möjligheter för södra Sverige.
Han menar att ju närmre man kommer konkreta projekt desto intressantare blir det alltid.
– Här verkar bland annat ni i Skåne att vara på tårna, ni har nu kommit in i en
genomförandefas med strategin, det är spännande tycker jag.
– Sedan tycker jag att ni i ännu högre grad bör titta utanför länsgränsen. Samarbete med
andra län i gemensamma frågor kan ge mycket. Dessutom är jag övertygad om att
många nationellt är intresserade av vad ni håller på med. Så det ska ni berätta.

Text: Åke Högman

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

Rekreation och kopplingen till Friluftslivets år
Mycket av det som pågår just nu runt om i Skånes olika
organisationeer är vi väldigt glada att få lyfta upp ‐ då det tangerar
till de insatser och aktiviteter Skånsk skogsstrategi valt att priorietera.

Bara de senaste månaden har vi intervjuat elva personer som arbetar
för att dels "Förbättra förutsättningarna för skogen som
upplevelsemiljö" och dels "Stärk bilden av skogen som en attraktiv
plats för rekreation och lärande."

Bland de intervjuade personernas organisationstillhörighet finns
bland annats; Skånes Orienteringsförbund, Friluftsfrämjandet,
Länsstyrelsen Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne,
Region Skåne samt Sjöbos kommun.

• Orientering med markägarperspektiv
Anne Udd är ordförande i Skånes Orienteringsförbund. En viktig del av verksamheten är kontakterna med markägarna kring
arrangemangen som exempelvis plats för start, mål och parkeringsplatser samt att på rätt sätt väga in allemansrätten.

• Lektioner i det fria
En av huvudmålgrupperna för Friluftslivets år är barn i årskurserna 4‐6. Lovisa Cederström arbetar på Allerums skola och är ledare
inom Friluftsfrämjandet, hon ser stora fördelar med utevistelse och rörelse i undervisningen.

• Naturskyddsföreningen och friluftslivets år
Anders Ekstrand är medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi och även vice ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne. Han
ser positivt på hur Friluftslivets år kan länkas till skogsstrategin i frågor som en god dialog mellan olika intressenter och att man
gemensamt lyfta fram olika aspekter på allemansrätten.

• Avtal för ett bättre friluftsliv
Vägledningen ”Turism på annans mark” tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges
Jordägareförbund och Visit Dalarna. Den ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och samverka på ett strukturerat sätt
och använda skriftliga avtal och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans. Inför den troliga ökningen av
besökare i naturen under Friluftslivets år har Jan Hultgren en förhoppning om man i ännu högre grad kan sprida kunskap om avtalen
och om allemansrätten.

• Häng med Therese ut
I höstas fick hon pris som Årets Arbetsterapeut av Sveriges Arbetsterapeuter för ditt arbete med projektet ”Häng med oss ut”.Sjöbo
kommunTherese Rosenkvist arbetar som arbetsterapeut i

Våra senaste aktuelltartiklar på Skånsk skogsstrategis webbplats

• Främjar Friluftslivets år
Friluftsfrämjandet är en av de riktigt stora friluftsorganisationerna i Sverige. Under Friluftslivets År kommer man att på olika sätt
bidra till att göra friluftslivet ännu mer relevant. Karolina Perngården är verksamhetsutvecklare i Skåne sedan sex år tillbaks och drivs av
ett starkt engagemang för att friluftslivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

• Regionen laddar för Friluftslivets år
Jens Sörvik är tillförordnad chef för miljöenheten på regional utveckling, Region Skåne. Där arbetar man med utvecklingsfrågor
kopplat till bland annat folkhälsa. Inför Friluftslivets år förbereder man sig för specifika kommunikationsinsatser knutna till de teman
som finns uppsatta för varje månad och siktar även på att genomföra en del evenemang.

• Ny naturguidningskalender på G
Carina Zätterström är projektledare och naturinformatör på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Skåne sammanställer varje år ett
kalendarium över naturguidningar som arrangeras av föreningar, guideföretag och andra aktörer runt om i Skåne. ”Följ med ut –
naturguidningar i skånsk natur” är en populär och överskådlig sammanställning över intressanta och roliga aktiviteter i Skånes mest
värdefulla natur.

• Landshövdingen om Friluftslivets år
Nu startar Friluftslivets år och Skånes landshövding Anneli Hulthén är laddad. Hon kommer bland annat att dra igång
”landshövdingestafetten” och även leda ett antal frukostseminarier på temat friluftsliv.

• Länsstyrelsen i en aktiv friluftsroll
Under Friluftslivets år har Länsstyrelsen en central roll som drivande inspiratör för kommuner, ekologer, markägare med flera. Malin
Andersson är friluftssamordnare på Länstyrelsen Skåne och ser bland annat hur arrangemanget kan bidra till vidgade samarbeten för
ett ökat friluftsliv.

• Miljödirektör med sikte på Friluftslivets år
Annelie Johansson är miljödirektör för Länsstyrelsen Skåne och medlem av styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Hon pekar på en
rad länsstyrelsearrangemang under året med koppling till Friluftslivets år, vikten av att lyfta fram ”inte störa eller förstöra” samt tipsar
om några fina naturpärlor.

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

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.

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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Kalendarium

Det är inte som vanligt, vi vet. Alla fysiska skogsträffar som brukar planeras in nu till våren
har fått bli digitala. Men det kan även bli att fler tar sig tid att delta på ett digitalt
webbinarie eller kunskapsträff.
Organisationer så som SLU, Skogsstyrelsen, Regionmuseet Skåne, LRF Skåne,
Länsstyrelsen Skåne med flera har nu delat med sig av sina träffar och det är på Skånsk
skogsstrategis kalendersida ni kan se dem alla samlade.
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• Ädellöv ‐ skötsel av ekungskog, 9 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av bokskog, 11 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av lind, lönn och fågelbär, 16 mars
• FRAS ﴾Framtidens skogsskötsel﴿ ur olika perspektiv: Precision och automation kan ge
mer variation 17 mars
• Historiska kartor för skogsägare i Skåne, 19 mars
• Skogens alla sociala värden ‐ allemansrätten och rekreationen i skogen, 7 april
• Skogsbete och naturbetesmarker, 23 april

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.

Vi kollar läget med Jerker Bergdahl,
Skogsstyrelsen, nytillträdd regional
samordnare för Götaland
”Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är
proportionerna”

I sin Linkedinpresentation beskriver sig den nytillträdde regionale samordnaren
för Götaland, Jerker Bergdahl, som ”skogsnörd som insett att människor är minst
lika stimulerande”. Här berättar han om vikten av just samtal och dialog.

Jerker Bergdahl är sedan 1:e januari regional samordnare i Götaland för nationella
skogsprogrammet. Tidigare har han varit Skogsstyrelsens distriktschef för Kronobergs län
och satt även med i styrgruppen för den småländska skogsstrategin. Hans första tid i sin
nya roll har kännetecknats av att bekanta sig med de övriga länens regionala strategier
och program.
Så även den skånska.

– Jag är imponerad av den vilja att göra skillnad som finns i arbetet med den skånska
skogsstrategin, med en tydlig förankring i den skånska myllan. Ert arbete som också
verkar kännetecknas av att se till möjligheterna och undvika låsningar.
Ett synsätt som han tror är viktigt rent allmänt när det kommer till skogliga frågor.
– Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är proportionerna.
Jerker betonar vikten av den uppmaning till dialog som även Nationella
Skogsprogrammet trycker på.
– Det upplever jag att de regionala skogsprogrammen och strategierna i hög grad är på
väg att lyckas med. De trycker på värdet av ett sådant handlingssätt och dessutom är fler
parter än de vanliga inbjudna till samtal, däribland regionerna, som ju har ett regionalt
utvecklingsansvar. Man lyfter också fram utvecklingsfrågor på ett bra sätt, något som alla
är intresserade av vill jag påstå.

Även när det kommer till de skogspolitiska diskussionerna är han hoppfull.
– Genom media får man en bild av såväl låsta positioner som hätska diskussioner men
börjar man granska debatten lite närmre så har parterna samsyn i en hel del frågor. Att
skogen behöver användas till olika produkter, att såväl friluftsliv som naturvård är viktigt,
med mera. Är man dessutom ute i fält och för de diskussionerna så är min erfarenhet att
samsynen om vad som bör göras ökar ytterligare.
– Min poäng med detta är att eftersom skogen fortsättningsvis också ska användas inom
många olika områden så kan vi jobba på med utvecklings‐ och förbättringsarbete som
vanligt och utifrån dagens förutsättningar.
I sin roll som regional samordnare beskriver han sig som en länk, dels mellan de olika
länen i Götaland och dels mellan dem och det nationella skogsprogrammet.
– Här kan man för Götalands del exempelvis peka på behovet av att utveckla forskningen
kring lövskogsskötsel och även sprida kunskap om detta. En utmaning kopplat till något
som i hög grad är signifikativt för just landets södra delar. En inledande workshop i ämnet
kommer snart att komma till stånd.

– Sedan har jag länge intresserat mig för den småskaliga livsmedelsförädlingen som
alltmer blomstrar och skapar många arbetstillfällen. Den tycker jag att man ska titta på
med skogliga glasögon för att se vad man kan lära sig. Kopplar man det sedan vidare till
naturupplevelser och turism så ser jag stora möjligheter för södra Sverige.
Han menar att ju närmre man kommer konkreta projekt desto intressantare blir det alltid.
– Här verkar bland annat ni i Skåne att vara på tårna, ni har nu kommit in i en
genomförandefas med strategin, det är spännande tycker jag.
– Sedan tycker jag att ni i ännu högre grad bör titta utanför länsgränsen. Samarbete med
andra län i gemensamma frågor kan ge mycket. Dessutom är jag övertygad om att
många nationellt är intresserade av vad ni håller på med. Så det ska ni berätta.
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organisationeer är vi väldigt glada att få lyfta upp ‐ då det tangerar
till de insatser och aktiviteter Skånsk skogsstrategi valt att priorietera.
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för att dels "Förbättra förutsättningarna för skogen som
upplevelsemiljö" och dels "Stärk bilden av skogen som en attraktiv
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bland annats; Skånes Orienteringsförbund, Friluftsfrämjandet,
Länsstyrelsen Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne,
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• Orientering med markägarperspektiv
Anne Udd är ordförande i Skånes Orienteringsförbund. En viktig del av verksamheten är kontakterna med markägarna kring
arrangemangen som exempelvis plats för start, mål och parkeringsplatser samt att på rätt sätt väga in allemansrätten.
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En av huvudmålgrupperna för Friluftslivets år är barn i årskurserna 4‐6. Lovisa Cederström arbetar på Allerums skola och är ledare
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Anders Ekstrand är medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi och även vice ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne. Han
ser positivt på hur Friluftslivets år kan länkas till skogsstrategin i frågor som en god dialog mellan olika intressenter och att man
gemensamt lyfta fram olika aspekter på allemansrätten.

• Avtal för ett bättre friluftsliv
Vägledningen ”Turism på annans mark” tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges
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Carina Zätterström är projektledare och naturinformatör på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Skåne sammanställer varje år ett
kalendarium över naturguidningar som arrangeras av föreningar, guideföretag och andra aktörer runt om i Skåne. ”Följ med ut –
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Andersson är friluftssamordnare på Länstyrelsen Skåne och ser bland annat hur arrangemanget kan bidra till vidgade samarbeten för
ett ökat friluftsliv.

• Miljödirektör med sikte på Friluftslivets år
Annelie Johansson är miljödirektör för Länsstyrelsen Skåne och medlem av styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Hon pekar på en
rad länsstyrelsearrangemang under året med koppling till Friluftslivets år, vikten av att lyfta fram ”inte störa eller förstöra” samt tipsar
om några fina naturpärlor.

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

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.

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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Hej!
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:

• Kalendariet är laddat med kompetens
• Vi kollar läget med Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen, nytillträdd regional samordnare för Götaland
• Rekreation och kopplingen till Friluftslivets år
• Följ oss!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

> Här kommer du till vårt kalendarie

Kalendariet är laddat med kompetens
Kalendarium

Det är inte som vanligt, vi vet. Alla fysiska skogsträffar som brukar planeras in nu till våren
har fått bli digitala. Men det kan även bli att fler tar sig tid att delta på ett digitalt
webbinarie eller kunskapsträff.
Organisationer så som SLU, Skogsstyrelsen, Regionmuseet Skåne, LRF Skåne,
Länsstyrelsen Skåne med flera har nu delat med sig av sina träffar och det är på Skånsk
skogsstrategis kalendersida ni kan se dem alla samlade.

Litet axplock av träffar:

• Ädellöv ‐ skötsel av ekungskog, 9 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av bokskog, 11 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av lind, lönn och fågelbär, 16 mars
• FRAS ﴾Framtidens skogsskötsel﴿ ur olika perspektiv: Precision och automation kan ge
mer variation 17 mars
• Historiska kartor för skogsägare i Skåne, 19 mars
• Skogens alla sociala värden ‐ allemansrätten och rekreationen i skogen, 7 april
• Skogsbete och naturbetesmarker, 23 april

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.

Vi kollar läget med Jerker Bergdahl,
Skogsstyrelsen, nytillträdd regional
samordnare för Götaland
”Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är
proportionerna”

I sin Linkedinpresentation beskriver sig den nytillträdde regionale samordnaren
för Götaland, Jerker Bergdahl, som ”skogsnörd som insett att människor är minst
lika stimulerande”. Här berättar han om vikten av just samtal och dialog.

Jerker Bergdahl är sedan 1:e januari regional samordnare i Götaland för nationella
skogsprogrammet. Tidigare har han varit Skogsstyrelsens distriktschef för Kronobergs län
och satt även med i styrgruppen för den småländska skogsstrategin. Hans första tid i sin
nya roll har kännetecknats av att bekanta sig med de övriga länens regionala strategier
och program.
Så även den skånska.

– Jag är imponerad av den vilja att göra skillnad som finns i arbetet med den skånska
skogsstrategin, med en tydlig förankring i den skånska myllan. Ert arbete som också
verkar kännetecknas av att se till möjligheterna och undvika låsningar.
Ett synsätt som han tror är viktigt rent allmänt när det kommer till skogliga frågor.
– Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är proportionerna.
Jerker betonar vikten av den uppmaning till dialog som även Nationella
Skogsprogrammet trycker på.
– Det upplever jag att de regionala skogsprogrammen och strategierna i hög grad är på
väg att lyckas med. De trycker på värdet av ett sådant handlingssätt och dessutom är fler
parter än de vanliga inbjudna till samtal, däribland regionerna, som ju har ett regionalt
utvecklingsansvar. Man lyfter också fram utvecklingsfrågor på ett bra sätt, något som alla
är intresserade av vill jag påstå.

Även när det kommer till de skogspolitiska diskussionerna är han hoppfull.
– Genom media får man en bild av såväl låsta positioner som hätska diskussioner men
börjar man granska debatten lite närmre så har parterna samsyn i en hel del frågor. Att
skogen behöver användas till olika produkter, att såväl friluftsliv som naturvård är viktigt,
med mera. Är man dessutom ute i fält och för de diskussionerna så är min erfarenhet att
samsynen om vad som bör göras ökar ytterligare.
– Min poäng med detta är att eftersom skogen fortsättningsvis också ska användas inom
många olika områden så kan vi jobba på med utvecklings‐ och förbättringsarbete som
vanligt och utifrån dagens förutsättningar.
I sin roll som regional samordnare beskriver han sig som en länk, dels mellan de olika
länen i Götaland och dels mellan dem och det nationella skogsprogrammet.
– Här kan man för Götalands del exempelvis peka på behovet av att utveckla forskningen
kring lövskogsskötsel och även sprida kunskap om detta. En utmaning kopplat till något
som i hög grad är signifikativt för just landets södra delar. En inledande workshop i ämnet
kommer snart att komma till stånd.

– Sedan har jag länge intresserat mig för den småskaliga livsmedelsförädlingen som
alltmer blomstrar och skapar många arbetstillfällen. Den tycker jag att man ska titta på
med skogliga glasögon för att se vad man kan lära sig. Kopplar man det sedan vidare till
naturupplevelser och turism så ser jag stora möjligheter för södra Sverige.
Han menar att ju närmre man kommer konkreta projekt desto intressantare blir det alltid.
– Här verkar bland annat ni i Skåne att vara på tårna, ni har nu kommit in i en
genomförandefas med strategin, det är spännande tycker jag.
– Sedan tycker jag att ni i ännu högre grad bör titta utanför länsgränsen. Samarbete med
andra län i gemensamma frågor kan ge mycket. Dessutom är jag övertygad om att
många nationellt är intresserade av vad ni håller på med. Så det ska ni berätta.

Text: Åke Högman

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

Rekreation och kopplingen till Friluftslivets år
Mycket av det som pågår just nu runt om i Skånes olika
organisationeer är vi väldigt glada att få lyfta upp ‐ då det tangerar
till de insatser och aktiviteter Skånsk skogsstrategi valt att priorietera.

Bara de senaste månaden har vi intervjuat elva personer som arbetar
för att dels "Förbättra förutsättningarna för skogen som
upplevelsemiljö" och dels "Stärk bilden av skogen som en attraktiv
plats för rekreation och lärande."

Bland de intervjuade personernas organisationstillhörighet finns
bland annats; Skånes Orienteringsförbund, Friluftsfrämjandet,
Länsstyrelsen Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne,
Region Skåne samt Sjöbos kommun.

• Orientering med markägarperspektiv
Anne Udd är ordförande i Skånes Orienteringsförbund. En viktig del av verksamheten är kontakterna med markägarna kring
arrangemangen som exempelvis plats för start, mål och parkeringsplatser samt att på rätt sätt väga in allemansrätten.

• Lektioner i det fria
En av huvudmålgrupperna för Friluftslivets år är barn i årskurserna 4‐6. Lovisa Cederström arbetar på Allerums skola och är ledare
inom Friluftsfrämjandet, hon ser stora fördelar med utevistelse och rörelse i undervisningen.

• Naturskyddsföreningen och friluftslivets år
Anders Ekstrand är medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi och även vice ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne. Han
ser positivt på hur Friluftslivets år kan länkas till skogsstrategin i frågor som en god dialog mellan olika intressenter och att man
gemensamt lyfta fram olika aspekter på allemansrätten.

• Avtal för ett bättre friluftsliv
Vägledningen ”Turism på annans mark” tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges
Jordägareförbund och Visit Dalarna. Den ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och samverka på ett strukturerat sätt
och använda skriftliga avtal och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans. Inför den troliga ökningen av
besökare i naturen under Friluftslivets år har Jan Hultgren en förhoppning om man i ännu högre grad kan sprida kunskap om avtalen
och om allemansrätten.

• Häng med Therese ut
I höstas fick hon pris som Årets Arbetsterapeut av Sveriges Arbetsterapeuter för ditt arbete med projektet ”Häng med oss ut”.Sjöbo
kommunTherese Rosenkvist arbetar som arbetsterapeut i

Våra senaste aktuelltartiklar på Skånsk skogsstrategis webbplats

• Främjar Friluftslivets år
Friluftsfrämjandet är en av de riktigt stora friluftsorganisationerna i Sverige. Under Friluftslivets År kommer man att på olika sätt
bidra till att göra friluftslivet ännu mer relevant. Karolina Perngården är verksamhetsutvecklare i Skåne sedan sex år tillbaks och drivs av
ett starkt engagemang för att friluftslivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

• Regionen laddar för Friluftslivets år
Jens Sörvik är tillförordnad chef för miljöenheten på regional utveckling, Region Skåne. Där arbetar man med utvecklingsfrågor
kopplat till bland annat folkhälsa. Inför Friluftslivets år förbereder man sig för specifika kommunikationsinsatser knutna till de teman
som finns uppsatta för varje månad och siktar även på att genomföra en del evenemang.

• Ny naturguidningskalender på G
Carina Zätterström är projektledare och naturinformatör på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Skåne sammanställer varje år ett
kalendarium över naturguidningar som arrangeras av föreningar, guideföretag och andra aktörer runt om i Skåne. ”Följ med ut –
naturguidningar i skånsk natur” är en populär och överskådlig sammanställning över intressanta och roliga aktiviteter i Skånes mest
värdefulla natur.

• Landshövdingen om Friluftslivets år
Nu startar Friluftslivets år och Skånes landshövding Anneli Hulthén är laddad. Hon kommer bland annat att dra igång
”landshövdingestafetten” och även leda ett antal frukostseminarier på temat friluftsliv.

• Länsstyrelsen i en aktiv friluftsroll
Under Friluftslivets år har Länsstyrelsen en central roll som drivande inspiratör för kommuner, ekologer, markägare med flera. Malin
Andersson är friluftssamordnare på Länstyrelsen Skåne och ser bland annat hur arrangemanget kan bidra till vidgade samarbeten för
ett ökat friluftsliv.

• Miljödirektör med sikte på Friluftslivets år
Annelie Johansson är miljödirektör för Länsstyrelsen Skåne och medlem av styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Hon pekar på en
rad länsstyrelsearrangemang under året med koppling till Friluftslivets år, vikten av att lyfta fram ”inte störa eller förstöra” samt tipsar
om några fina naturpärlor.

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

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.

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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Hej!
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:

• Kalendariet är laddat med kompetens
• Vi kollar läget med Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen, nytillträdd regional samordnare för Götaland
• Rekreation och kopplingen till Friluftslivets år
• Följ oss!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

> Här kommer du till vårt kalendarie

Kalendariet är laddat med kompetens
Kalendarium

Det är inte som vanligt, vi vet. Alla fysiska skogsträffar som brukar planeras in nu till våren
har fått bli digitala. Men det kan även bli att fler tar sig tid att delta på ett digitalt
webbinarie eller kunskapsträff.
Organisationer så som SLU, Skogsstyrelsen, Regionmuseet Skåne, LRF Skåne,
Länsstyrelsen Skåne med flera har nu delat med sig av sina träffar och det är på Skånsk
skogsstrategis kalendersida ni kan se dem alla samlade.

Litet axplock av träffar:

• Ädellöv ‐ skötsel av ekungskog, 9 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av bokskog, 11 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av lind, lönn och fågelbär, 16 mars
• FRAS ﴾Framtidens skogsskötsel﴿ ur olika perspektiv: Precision och automation kan ge
mer variation 17 mars
• Historiska kartor för skogsägare i Skåne, 19 mars
• Skogens alla sociala värden ‐ allemansrätten och rekreationen i skogen, 7 april
• Skogsbete och naturbetesmarker, 23 april

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.

Vi kollar läget med Jerker Bergdahl,
Skogsstyrelsen, nytillträdd regional
samordnare för Götaland
”Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är
proportionerna”

I sin Linkedinpresentation beskriver sig den nytillträdde regionale samordnaren
för Götaland, Jerker Bergdahl, som ”skogsnörd som insett att människor är minst
lika stimulerande”. Här berättar han om vikten av just samtal och dialog.

Jerker Bergdahl är sedan 1:e januari regional samordnare i Götaland för nationella
skogsprogrammet. Tidigare har han varit Skogsstyrelsens distriktschef för Kronobergs län
och satt även med i styrgruppen för den småländska skogsstrategin. Hans första tid i sin
nya roll har kännetecknats av att bekanta sig med de övriga länens regionala strategier
och program.
Så även den skånska.

– Jag är imponerad av den vilja att göra skillnad som finns i arbetet med den skånska
skogsstrategin, med en tydlig förankring i den skånska myllan. Ert arbete som också
verkar kännetecknas av att se till möjligheterna och undvika låsningar.
Ett synsätt som han tror är viktigt rent allmänt när det kommer till skogliga frågor.
– Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är proportionerna.
Jerker betonar vikten av den uppmaning till dialog som även Nationella
Skogsprogrammet trycker på.
– Det upplever jag att de regionala skogsprogrammen och strategierna i hög grad är på
väg att lyckas med. De trycker på värdet av ett sådant handlingssätt och dessutom är fler
parter än de vanliga inbjudna till samtal, däribland regionerna, som ju har ett regionalt
utvecklingsansvar. Man lyfter också fram utvecklingsfrågor på ett bra sätt, något som alla
är intresserade av vill jag påstå.

Även när det kommer till de skogspolitiska diskussionerna är han hoppfull.
– Genom media får man en bild av såväl låsta positioner som hätska diskussioner men
börjar man granska debatten lite närmre så har parterna samsyn i en hel del frågor. Att
skogen behöver användas till olika produkter, att såväl friluftsliv som naturvård är viktigt,
med mera. Är man dessutom ute i fält och för de diskussionerna så är min erfarenhet att
samsynen om vad som bör göras ökar ytterligare.
– Min poäng med detta är att eftersom skogen fortsättningsvis också ska användas inom
många olika områden så kan vi jobba på med utvecklings‐ och förbättringsarbete som
vanligt och utifrån dagens förutsättningar.
I sin roll som regional samordnare beskriver han sig som en länk, dels mellan de olika
länen i Götaland och dels mellan dem och det nationella skogsprogrammet.
– Här kan man för Götalands del exempelvis peka på behovet av att utveckla forskningen
kring lövskogsskötsel och även sprida kunskap om detta. En utmaning kopplat till något
som i hög grad är signifikativt för just landets södra delar. En inledande workshop i ämnet
kommer snart att komma till stånd.

– Sedan har jag länge intresserat mig för den småskaliga livsmedelsförädlingen som
alltmer blomstrar och skapar många arbetstillfällen. Den tycker jag att man ska titta på
med skogliga glasögon för att se vad man kan lära sig. Kopplar man det sedan vidare till
naturupplevelser och turism så ser jag stora möjligheter för södra Sverige.
Han menar att ju närmre man kommer konkreta projekt desto intressantare blir det alltid.
– Här verkar bland annat ni i Skåne att vara på tårna, ni har nu kommit in i en
genomförandefas med strategin, det är spännande tycker jag.
– Sedan tycker jag att ni i ännu högre grad bör titta utanför länsgränsen. Samarbete med
andra län i gemensamma frågor kan ge mycket. Dessutom är jag övertygad om att
många nationellt är intresserade av vad ni håller på med. Så det ska ni berätta.

Text: Åke Högman

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

Rekreation och kopplingen till Friluftslivets år
Mycket av det som pågår just nu runt om i Skånes olika
organisationeer är vi väldigt glada att få lyfta upp ‐ då det tangerar
till de insatser och aktiviteter Skånsk skogsstrategi valt att priorietera.

Bara de senaste månaden har vi intervjuat elva personer som arbetar
för att dels "Förbättra förutsättningarna för skogen som
upplevelsemiljö" och dels "Stärk bilden av skogen som en attraktiv
plats för rekreation och lärande."

Bland de intervjuade personernas organisationstillhörighet finns
bland annats; Skånes Orienteringsförbund, Friluftsfrämjandet,
Länsstyrelsen Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne,
Region Skåne samt Sjöbos kommun.

• Orientering med markägarperspektiv
Anne Udd är ordförande i Skånes Orienteringsförbund. En viktig del av verksamheten är kontakterna med markägarna kring
arrangemangen som exempelvis plats för start, mål och parkeringsplatser samt att på rätt sätt väga in allemansrätten.

• Lektioner i det fria
En av huvudmålgrupperna för Friluftslivets år är barn i årskurserna 4‐6. Lovisa Cederström arbetar på Allerums skola och är ledare
inom Friluftsfrämjandet, hon ser stora fördelar med utevistelse och rörelse i undervisningen.

• Naturskyddsföreningen och friluftslivets år
Anders Ekstrand är medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi och även vice ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne. Han
ser positivt på hur Friluftslivets år kan länkas till skogsstrategin i frågor som en god dialog mellan olika intressenter och att man
gemensamt lyfta fram olika aspekter på allemansrätten.

• Avtal för ett bättre friluftsliv
Vägledningen ”Turism på annans mark” tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges
Jordägareförbund och Visit Dalarna. Den ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och samverka på ett strukturerat sätt
och använda skriftliga avtal och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans. Inför den troliga ökningen av
besökare i naturen under Friluftslivets år har Jan Hultgren en förhoppning om man i ännu högre grad kan sprida kunskap om avtalen
och om allemansrätten.

• Häng med Therese ut
I höstas fick hon pris som Årets Arbetsterapeut av Sveriges Arbetsterapeuter för ditt arbete med projektet ”Häng med oss ut”.Sjöbo
kommunTherese Rosenkvist arbetar som arbetsterapeut i

Våra senaste aktuelltartiklar på Skånsk skogsstrategis webbplats

• Främjar Friluftslivets år
Friluftsfrämjandet är en av de riktigt stora friluftsorganisationerna i Sverige. Under Friluftslivets År kommer man att på olika sätt
bidra till att göra friluftslivet ännu mer relevant. Karolina Perngården är verksamhetsutvecklare i Skåne sedan sex år tillbaks och drivs av
ett starkt engagemang för att friluftslivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

• Regionen laddar för Friluftslivets år
Jens Sörvik är tillförordnad chef för miljöenheten på regional utveckling, Region Skåne. Där arbetar man med utvecklingsfrågor
kopplat till bland annat folkhälsa. Inför Friluftslivets år förbereder man sig för specifika kommunikationsinsatser knutna till de teman
som finns uppsatta för varje månad och siktar även på att genomföra en del evenemang.

• Ny naturguidningskalender på G
Carina Zätterström är projektledare och naturinformatör på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Skåne sammanställer varje år ett
kalendarium över naturguidningar som arrangeras av föreningar, guideföretag och andra aktörer runt om i Skåne. ”Följ med ut –
naturguidningar i skånsk natur” är en populär och överskådlig sammanställning över intressanta och roliga aktiviteter i Skånes mest
värdefulla natur.

• Landshövdingen om Friluftslivets år
Nu startar Friluftslivets år och Skånes landshövding Anneli Hulthén är laddad. Hon kommer bland annat att dra igång
”landshövdingestafetten” och även leda ett antal frukostseminarier på temat friluftsliv.

• Länsstyrelsen i en aktiv friluftsroll
Under Friluftslivets år har Länsstyrelsen en central roll som drivande inspiratör för kommuner, ekologer, markägare med flera. Malin
Andersson är friluftssamordnare på Länstyrelsen Skåne och ser bland annat hur arrangemanget kan bidra till vidgade samarbeten för
ett ökat friluftsliv.

• Miljödirektör med sikte på Friluftslivets år
Annelie Johansson är miljödirektör för Länsstyrelsen Skåne och medlem av styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Hon pekar på en
rad länsstyrelsearrangemang under året med koppling till Friluftslivets år, vikten av att lyfta fram ”inte störa eller förstöra” samt tipsar
om några fina naturpärlor.

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

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.
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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

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120138&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120149&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120150&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120161&TId=1
mailto:ake@sbbs.se
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120172&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120183&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120194&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120206&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120217&TId=1
mailto:ake@sbbs.se
mailto:kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120228&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120239&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120240&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120251&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120262&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120273&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120284&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006591120295&TId=1


Hej!
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:

• Kalendariet är laddat med kompetens
• Vi kollar läget med Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen, nytillträdd regional samordnare för Götaland
• Rekreation och kopplingen till Friluftslivets år
• Följ oss!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

> Här kommer du till vårt kalendarie

Kalendariet är laddat med kompetens
Kalendarium

Det är inte som vanligt, vi vet. Alla fysiska skogsträffar som brukar planeras in nu till våren
har fått bli digitala. Men det kan även bli att fler tar sig tid att delta på ett digitalt
webbinarie eller kunskapsträff.
Organisationer så som SLU, Skogsstyrelsen, Regionmuseet Skåne, LRF Skåne,
Länsstyrelsen Skåne med flera har nu delat med sig av sina träffar och det är på Skånsk
skogsstrategis kalendersida ni kan se dem alla samlade.

Litet axplock av träffar:

• Ädellöv ‐ skötsel av ekungskog, 9 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av bokskog, 11 mars
• Ädellöv ‐ skötsel av lind, lönn och fågelbär, 16 mars
• FRAS ﴾Framtidens skogsskötsel﴿ ur olika perspektiv: Precision och automation kan ge
mer variation 17 mars
• Historiska kartor för skogsägare i Skåne, 19 mars
• Skogens alla sociala värden ‐ allemansrätten och rekreationen i skogen, 7 april
• Skogsbete och naturbetesmarker, 23 april

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.

Vi kollar läget med Jerker Bergdahl,
Skogsstyrelsen, nytillträdd regional
samordnare för Götaland
”Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är
proportionerna”

I sin Linkedinpresentation beskriver sig den nytillträdde regionale samordnaren
för Götaland, Jerker Bergdahl, som ”skogsnörd som insett att människor är minst
lika stimulerande”. Här berättar han om vikten av just samtal och dialog.

Jerker Bergdahl är sedan 1:e januari regional samordnare i Götaland för nationella
skogsprogrammet. Tidigare har han varit Skogsstyrelsens distriktschef för Kronobergs län
och satt även med i styrgruppen för den småländska skogsstrategin. Hans första tid i sin
nya roll har kännetecknats av att bekanta sig med de övriga länens regionala strategier
och program.
Så även den skånska.

– Jag är imponerad av den vilja att göra skillnad som finns i arbetet med den skånska
skogsstrategin, med en tydlig förankring i den skånska myllan. Ert arbete som också
verkar kännetecknas av att se till möjligheterna och undvika låsningar.
Ett synsätt som han tror är viktigt rent allmänt när det kommer till skogliga frågor.
– Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till
debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen
behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är proportionerna.
Jerker betonar vikten av den uppmaning till dialog som även Nationella
Skogsprogrammet trycker på.
– Det upplever jag att de regionala skogsprogrammen och strategierna i hög grad är på
väg att lyckas med. De trycker på värdet av ett sådant handlingssätt och dessutom är fler
parter än de vanliga inbjudna till samtal, däribland regionerna, som ju har ett regionalt
utvecklingsansvar. Man lyfter också fram utvecklingsfrågor på ett bra sätt, något som alla
är intresserade av vill jag påstå.

Även när det kommer till de skogspolitiska diskussionerna är han hoppfull.
– Genom media får man en bild av såväl låsta positioner som hätska diskussioner men
börjar man granska debatten lite närmre så har parterna samsyn i en hel del frågor. Att
skogen behöver användas till olika produkter, att såväl friluftsliv som naturvård är viktigt,
med mera. Är man dessutom ute i fält och för de diskussionerna så är min erfarenhet att
samsynen om vad som bör göras ökar ytterligare.
– Min poäng med detta är att eftersom skogen fortsättningsvis också ska användas inom
många olika områden så kan vi jobba på med utvecklings‐ och förbättringsarbete som
vanligt och utifrån dagens förutsättningar.
I sin roll som regional samordnare beskriver han sig som en länk, dels mellan de olika
länen i Götaland och dels mellan dem och det nationella skogsprogrammet.
– Här kan man för Götalands del exempelvis peka på behovet av att utveckla forskningen
kring lövskogsskötsel och även sprida kunskap om detta. En utmaning kopplat till något
som i hög grad är signifikativt för just landets södra delar. En inledande workshop i ämnet
kommer snart att komma till stånd.

– Sedan har jag länge intresserat mig för den småskaliga livsmedelsförädlingen som
alltmer blomstrar och skapar många arbetstillfällen. Den tycker jag att man ska titta på
med skogliga glasögon för att se vad man kan lära sig. Kopplar man det sedan vidare till
naturupplevelser och turism så ser jag stora möjligheter för södra Sverige.
Han menar att ju närmre man kommer konkreta projekt desto intressantare blir det alltid.
– Här verkar bland annat ni i Skåne att vara på tårna, ni har nu kommit in i en
genomförandefas med strategin, det är spännande tycker jag.
– Sedan tycker jag att ni i ännu högre grad bör titta utanför länsgränsen. Samarbete med
andra län i gemensamma frågor kan ge mycket. Dessutom är jag övertygad om att
många nationellt är intresserade av vad ni håller på med. Så det ska ni berätta.

Text: Åke Högman

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

Rekreation och kopplingen till Friluftslivets år
Mycket av det som pågår just nu runt om i Skånes olika
organisationeer är vi väldigt glada att få lyfta upp ‐ då det tangerar
till de insatser och aktiviteter Skånsk skogsstrategi valt att priorietera.

Bara de senaste månaden har vi intervjuat elva personer som arbetar
för att dels "Förbättra förutsättningarna för skogen som
upplevelsemiljö" och dels "Stärk bilden av skogen som en attraktiv
plats för rekreation och lärande."

Bland de intervjuade personernas organisationstillhörighet finns
bland annats; Skånes Orienteringsförbund, Friluftsfrämjandet,
Länsstyrelsen Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne,
Region Skåne samt Sjöbos kommun.

• Orientering med markägarperspektiv
Anne Udd är ordförande i Skånes Orienteringsförbund. En viktig del av verksamheten är kontakterna med markägarna kring
arrangemangen som exempelvis plats för start, mål och parkeringsplatser samt att på rätt sätt väga in allemansrätten.

• Lektioner i det fria
En av huvudmålgrupperna för Friluftslivets år är barn i årskurserna 4‐6. Lovisa Cederström arbetar på Allerums skola och är ledare
inom Friluftsfrämjandet, hon ser stora fördelar med utevistelse och rörelse i undervisningen.

• Naturskyddsföreningen och friluftslivets år
Anders Ekstrand är medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi och även vice ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne. Han
ser positivt på hur Friluftslivets år kan länkas till skogsstrategin i frågor som en god dialog mellan olika intressenter och att man
gemensamt lyfta fram olika aspekter på allemansrätten.

• Avtal för ett bättre friluftsliv
Vägledningen ”Turism på annans mark” tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges
Jordägareförbund och Visit Dalarna. Den ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och samverka på ett strukturerat sätt
och använda skriftliga avtal och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans. Inför den troliga ökningen av
besökare i naturen under Friluftslivets år har Jan Hultgren en förhoppning om man i ännu högre grad kan sprida kunskap om avtalen
och om allemansrätten.

• Häng med Therese ut
I höstas fick hon pris som Årets Arbetsterapeut av Sveriges Arbetsterapeuter för ditt arbete med projektet ”Häng med oss ut”.Sjöbo
kommunTherese Rosenkvist arbetar som arbetsterapeut i
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• Främjar Friluftslivets år
Friluftsfrämjandet är en av de riktigt stora friluftsorganisationerna i Sverige. Under Friluftslivets År kommer man att på olika sätt
bidra till att göra friluftslivet ännu mer relevant. Karolina Perngården är verksamhetsutvecklare i Skåne sedan sex år tillbaks och drivs av
ett starkt engagemang för att friluftslivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

• Regionen laddar för Friluftslivets år
Jens Sörvik är tillförordnad chef för miljöenheten på regional utveckling, Region Skåne. Där arbetar man med utvecklingsfrågor
kopplat till bland annat folkhälsa. Inför Friluftslivets år förbereder man sig för specifika kommunikationsinsatser knutna till de teman
som finns uppsatta för varje månad och siktar även på att genomföra en del evenemang.

• Ny naturguidningskalender på G
Carina Zätterström är projektledare och naturinformatör på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Skåne sammanställer varje år ett
kalendarium över naturguidningar som arrangeras av föreningar, guideföretag och andra aktörer runt om i Skåne. ”Följ med ut –
naturguidningar i skånsk natur” är en populär och överskådlig sammanställning över intressanta och roliga aktiviteter i Skånes mest
värdefulla natur.

• Landshövdingen om Friluftslivets år
Nu startar Friluftslivets år och Skånes landshövding Anneli Hulthén är laddad. Hon kommer bland annat att dra igång
”landshövdingestafetten” och även leda ett antal frukostseminarier på temat friluftsliv.

• Länsstyrelsen i en aktiv friluftsroll
Under Friluftslivets år har Länsstyrelsen en central roll som drivande inspiratör för kommuner, ekologer, markägare med flera. Malin
Andersson är friluftssamordnare på Länstyrelsen Skåne och ser bland annat hur arrangemanget kan bidra till vidgade samarbeten för
ett ökat friluftsliv.

• Miljödirektör med sikte på Friluftslivets år
Annelie Johansson är miljödirektör för Länsstyrelsen Skåne och medlem av styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Hon pekar på en
rad länsstyrelsearrangemang under året med koppling till Friluftslivets år, vikten av att lyfta fram ”inte störa eller förstöra” samt tipsar
om några fina naturpärlor.

På vår webbplats vill vi dela med oss av och lyfta de aktuella frågor som berör strategins fyra huvudområden, rekreation, produktion,
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