
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Hej!
Våren är här och med det ljuset och möjligheten till att fylla på med efterlängtad energi. I månadens nyhetsbrev lyfter vi upp
några av alla de artiklar som vi varje vecka publicerar på vår webbplats Skånsk skogsstrategi.

Innehåll:

• En viktig bisyssla ‐ intervju med projektledare Gabrielle Rosquist, Pollineringsuppdraget ﴾Miljö﴿.
• Med omvärlden i fokus ‐ Erik Sollander berättar om omvärldsanalysen med fokus på nationella skogsprogrammet.
• Ask och alm ska räddas ‐ Thomas Kraft från Skogforsk berättar mer om satsningen ﴾Innovation/Produktion﴿.
• Regionalt friluftsliv ‐ Ledhuvudman Region Skåne berättar om planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och

arbetet med allemansrätten ﴾Rekreation﴿.
• Vårens händelser i vår gemensamma Kalender!
• Följ oss!

Trevlig läsning!

Läs hela artikeln på vår webbplats

En viktig bisyssla
Det finns ca 300 sorters vildbin i Sverige, en tredjedel är hotade och många av
dem finns i Skåne. Förra året initierade Naturvårdsverket ett räddningsprojekt för
vildbin i södra Sveriges sandiga marker. Gabrielle Rosquist är projektledare på
Länsstyrelsens naturskyddsenhet och menar att man har kommit en bra bit på
vägen med att restaurera de biotoper där bina lever.

– Åtgärderna ligger även i linje med tidigare arbete inom naturvården och vi drev under
sex år EU‐projektet Sand Life där vi kom igång med stora restaureringar. Fast givetvis
finns det mycket mer att göra.

Varför finns det så många rödlistade vildbin i Skåne?
– De flesta vildbin vill ha värme och många har en sydöstlig förekomst i Europa där
klimatet är varmare, vilket innebär att rent geografiskt ligger Skåne bra till för bin.

– Det skånska landskapet har generellt en stor artrikedom och detta visar sig inte
förvånande även i biodiversiteten. Skåne ligger på gränsen mellan två vegetationszoner,
barrskogarna i norr och lövskogarna i söder vilket medför att vi har många arter som här
ligger på gränsen av sina utbredningsområden. Skåne har en varierad natur med långa
kuststräckor, slätter, risbygder och skogar vilket också skapar förutsättningar för en
mängd olika habitat och därmed livsmiljöer för många arter...

Läs hela intervjun här

Med omvärlden i fokus
Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år
och för olika användningsområden. I år låg fokus på nationella skogsprogrammet
och presenterades för ett tag sedan på skogsprogrammets årskonferens.

Erik Sollander, skogspolitisk strateg på enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, har
varit sammankallande.

Rapport 2021/4 — Omvärldsanalys 2020/21

Läs denna och fler skogsrelaterade artiklar på vår webbplats

Ask och alm ska räddas
Asken och almen är två välkända och uppskattade trädslag vars existens under
många år varit hotad. Nu har Sveaskog bestämt sig för att satsa 500 000 kronor
under 2021, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk
och SLU bygga upp ett projekt för en räddningsinsats. Thomas Kraft på Skogforsk
är delaktig i projektet och sitter även med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Hur uppstod projektet?
– Vi har sedan flera år jobbat med att förädla för resistens i ask men finansieringen har
varit otillräcklig och utan kontinuitet. Sveaskog kontaktade oss och sade att man var villig
att satsa på ett projekt för att rädda asken och almen och frågade vad som var möjligt att
göra.

Vad går projektet ut på?
– För ask har vi redan påbörjat arbetet med att identifiera träd som potentiellt är
resistenta mot askskottssjukan, men mycket mindre har gjorts för alm. Projektet går ut på
att identifiera resistenta träd, testa dessa systematiskt och sedan utföra korsningar för att
öka resistensen genom förädling och att uppföröka resistenta träd.

Projektet är ett samarbete mellan er på Skogforsk, SLU och Sveaskog. Hur ser
rollfördelningen ut?
– Sveaskog finansierar projektet men förhoppningen är att få med fler finansiärer i
framtiden. Sveaskog sitter med i styrgruppen för projektet och sedan är det SLU och
Skogforsk som tillsammans utför projektet.

Hur mycket frisk alm respektive ask finns det idag i Sverige?
– För ask vet vi att det finns en låg frekvens av resistenta askar men dessa behöver
verifieras i kontrollerade försök. För alm vet vi mycket mindre så där behöver vi börja med
en inventering där vi kan utnyttja allmänheten för att hitta intressanta träd.

Problemen har varit kända länge, hur kommer det sig att en räddningsinsats kommer
igång först nu?
– Det har jag inget bra svar på, men delvis beror det väl på att det ekonomiska intresset
för dessa trädslag är lågt.

Vad betyder det att åter få in ask och alm in i våra skogar?
– Både ask och alm är viktiga för den biologiska mångfalden. Många arter av svampar,
lavar och insekter är beroende av ask och alm och om träden försvinner så dör även
många av dessa arter ut.

Hur ser tidshorisonten ut för projektet?
– Vi startar arbetet i år med att undersöka kunskapsläget för alm och ta fram planer för
det fortsatta arbetet, sedan kommer vi att jobba parallellt med båda trädslagen. Arbetet
kommer att ta lång tid och det finns inget slutdatum satt för projektet, vi fortsätter tills vi
känner oss trygga med att ha fått fram resistenta träd som kan planteras ut i naturen.

Hur kommer ni att gå tillväga rent konkret?
– Steg ett är att identifiera träd som potentiellt är resistenta och för detta arbete behöver
vi allmänhetens hjälp. Detta första steg är redan påbörjat inom ramen för andra projekt
för ask. Dessa träd behöver sedan testas i jämförande och kontrollerade försök för att
verifiera att träden verkligen är resistenta. Därefter kan vi korsa olika resistenta träd för att
vidareutveckla resistensen och slutligen uppföröka de resistenta genotyperna.

Läs hela artikeln på vår webbplats

Regionalt friluftsliv
Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020.
Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna
Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans
utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om
planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med
allemansrätten.

Hur förhöll ni er till det ökade trycket på lederna under 2020?
– Det har varit mest kännbart tryck på Skåneleden, men även för Sydkust‐ och
Sydostleden. Det har varit fler besök på webbsidorna och sociala medier , samt fler
beställda kartor. För cykellederna ökar antalet cyklister fortfarande snabbt eftersom de
fortfarande är relativt nya. Men årets ökning på alla leder har varit exceptionell.
Vi har arbetat mycket med tydlig information på sociala medier och hemsida ﴾länk nedan﴿
och bland annat tagit fram en trängselkarta tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap
som ger alternativa förslag till välbesökta besöksmål.
Vi har också erbjudit ett 30‐tal gratis nybörjarvandringar med guide på Skåneleden och i
olika strövområden. Vandringarna var tänkta att ge folk tillräcklig kunskap för att ge sig ut
själva i naturen, tipsa om utrustning och nya områden. De var väldigt populära och vi
kommer att fortsätta med nybörjarvandringarna 2021.

Hur ser er planering ut för 2021 för att möta just ett ökat tryck?
– Bland annat kommer vi att fortsätta med de populära nybörjarvandringarna i någon
form. Fortsatt tydlig information som lyfter fram andra platser att besöka än dem som
”alla känner till”. Tillsammans med Tourism in Skåne vägleda näringen utmed lederna kring
hur de kan bli ännu bättre än vad de är idag på att möta de vandrande och cyklande
besökarnas behov...

Vårens händelser i vår gemensamma skogskalender
Det fylls ideligen på med skogsliga aktiviteter i vår gemensamma
kalender, vilket känns väldigt roligt. Ett av våra syften är just att få
vara en gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling
kan få plats, synas och mötas.

Så fortsätt att tipsa oss om kurser och aktiviteter och glöm inte att
gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

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.
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.

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
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kommer att ta lång tid och det finns inget slutdatum satt för projektet, vi fortsätter tills vi
känner oss trygga med att ha fått fram resistenta träd som kan planteras ut i naturen.

Hur kommer ni att gå tillväga rent konkret?
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som ger alternativa förslag till välbesökta besöksmål.
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olika strövområden. Vandringarna var tänkta att ge folk tillräcklig kunskap för att ge sig ut
själva i naturen, tipsa om utrustning och nya områden. De var väldigt populära och vi
kommer att fortsätta med nybörjarvandringarna 2021.

Hur ser er planering ut för 2021 för att möta just ett ökat tryck?
– Bland annat kommer vi att fortsätta med de populära nybörjarvandringarna i någon
form. Fortsatt tydlig information som lyfter fram andra platser att besöka än dem som
”alla känner till”. Tillsammans med Tourism in Skåne vägleda näringen utmed lederna kring
hur de kan bli ännu bättre än vad de är idag på att möta de vandrande och cyklande
besökarnas behov...
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vara en gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling
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gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

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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Det finns ca 300 sorters vildbin i Sverige, en tredjedel är hotade och många av
dem finns i Skåne. Förra året initierade Naturvårdsverket ett räddningsprojekt för
vildbin i södra Sveriges sandiga marker. Gabrielle Rosquist är projektledare på
Länsstyrelsens naturskyddsenhet och menar att man har kommit en bra bit på
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– Åtgärderna ligger även i linje med tidigare arbete inom naturvården och vi drev under
sex år EU‐projektet Sand Life där vi kom igång med stora restaureringar. Fast givetvis
finns det mycket mer att göra.

Varför finns det så många rödlistade vildbin i Skåne?
– De flesta vildbin vill ha värme och många har en sydöstlig förekomst i Europa där
klimatet är varmare, vilket innebär att rent geografiskt ligger Skåne bra till för bin.

– Det skånska landskapet har generellt en stor artrikedom och detta visar sig inte
förvånande även i biodiversiteten. Skåne ligger på gränsen mellan två vegetationszoner,
barrskogarna i norr och lövskogarna i söder vilket medför att vi har många arter som här
ligger på gränsen av sina utbredningsområden. Skåne har en varierad natur med långa
kuststräckor, slätter, risbygder och skogar vilket också skapar förutsättningar för en
mängd olika habitat och därmed livsmiljöer för många arter...
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Med omvärlden i fokus
Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år
och för olika användningsområden. I år låg fokus på nationella skogsprogrammet
och presenterades för ett tag sedan på skogsprogrammets årskonferens.

Erik Sollander, skogspolitisk strateg på enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, har
varit sammankallande.
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Ask och alm ska räddas
Asken och almen är två välkända och uppskattade trädslag vars existens under
många år varit hotad. Nu har Sveaskog bestämt sig för att satsa 500 000 kronor
under 2021, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk
och SLU bygga upp ett projekt för en räddningsinsats. Thomas Kraft på Skogforsk
är delaktig i projektet och sitter även med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Hur uppstod projektet?
– Vi har sedan flera år jobbat med att förädla för resistens i ask men finansieringen har
varit otillräcklig och utan kontinuitet. Sveaskog kontaktade oss och sade att man var villig
att satsa på ett projekt för att rädda asken och almen och frågade vad som var möjligt att
göra.

Vad går projektet ut på?
– För ask har vi redan påbörjat arbetet med att identifiera träd som potentiellt är
resistenta mot askskottssjukan, men mycket mindre har gjorts för alm. Projektet går ut på
att identifiera resistenta träd, testa dessa systematiskt och sedan utföra korsningar för att
öka resistensen genom förädling och att uppföröka resistenta träd.

Projektet är ett samarbete mellan er på Skogforsk, SLU och Sveaskog. Hur ser
rollfördelningen ut?
– Sveaskog finansierar projektet men förhoppningen är att få med fler finansiärer i
framtiden. Sveaskog sitter med i styrgruppen för projektet och sedan är det SLU och
Skogforsk som tillsammans utför projektet.

Hur mycket frisk alm respektive ask finns det idag i Sverige?
– För ask vet vi att det finns en låg frekvens av resistenta askar men dessa behöver
verifieras i kontrollerade försök. För alm vet vi mycket mindre så där behöver vi börja med
en inventering där vi kan utnyttja allmänheten för att hitta intressanta träd.

Problemen har varit kända länge, hur kommer det sig att en räddningsinsats kommer
igång först nu?
– Det har jag inget bra svar på, men delvis beror det väl på att det ekonomiska intresset
för dessa trädslag är lågt.

Vad betyder det att åter få in ask och alm in i våra skogar?
– Både ask och alm är viktiga för den biologiska mångfalden. Många arter av svampar,
lavar och insekter är beroende av ask och alm och om träden försvinner så dör även
många av dessa arter ut.

Hur ser tidshorisonten ut för projektet?
– Vi startar arbetet i år med att undersöka kunskapsläget för alm och ta fram planer för
det fortsatta arbetet, sedan kommer vi att jobba parallellt med båda trädslagen. Arbetet
kommer att ta lång tid och det finns inget slutdatum satt för projektet, vi fortsätter tills vi
känner oss trygga med att ha fått fram resistenta träd som kan planteras ut i naturen.

Hur kommer ni att gå tillväga rent konkret?
– Steg ett är att identifiera träd som potentiellt är resistenta och för detta arbete behöver
vi allmänhetens hjälp. Detta första steg är redan påbörjat inom ramen för andra projekt
för ask. Dessa träd behöver sedan testas i jämförande och kontrollerade försök för att
verifiera att träden verkligen är resistenta. Därefter kan vi korsa olika resistenta träd för att
vidareutveckla resistensen och slutligen uppföröka de resistenta genotyperna.

Läs hela artikeln på vår webbplats

Regionalt friluftsliv
Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020.
Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna
Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans
utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om
planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med
allemansrätten.

Hur förhöll ni er till det ökade trycket på lederna under 2020?
– Det har varit mest kännbart tryck på Skåneleden, men även för Sydkust‐ och
Sydostleden. Det har varit fler besök på webbsidorna och sociala medier , samt fler
beställda kartor. För cykellederna ökar antalet cyklister fortfarande snabbt eftersom de
fortfarande är relativt nya. Men årets ökning på alla leder har varit exceptionell.
Vi har arbetat mycket med tydlig information på sociala medier och hemsida ﴾länk nedan﴿
och bland annat tagit fram en trängselkarta tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap
som ger alternativa förslag till välbesökta besöksmål.
Vi har också erbjudit ett 30‐tal gratis nybörjarvandringar med guide på Skåneleden och i
olika strövområden. Vandringarna var tänkta att ge folk tillräcklig kunskap för att ge sig ut
själva i naturen, tipsa om utrustning och nya områden. De var väldigt populära och vi
kommer att fortsätta med nybörjarvandringarna 2021.

Hur ser er planering ut för 2021 för att möta just ett ökat tryck?
– Bland annat kommer vi att fortsätta med de populära nybörjarvandringarna i någon
form. Fortsatt tydlig information som lyfter fram andra platser att besöka än dem som
”alla känner till”. Tillsammans med Tourism in Skåne vägleda näringen utmed lederna kring
hur de kan bli ännu bättre än vad de är idag på att möta de vandrande och cyklande
besökarnas behov...

Vårens händelser i vår gemensamma skogskalender
Det fylls ideligen på med skogsliga aktiviteter i vår gemensamma
kalender, vilket känns väldigt roligt. Ett av våra syften är just att få
vara en gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling
kan få plats, synas och mötas.

Så fortsätt att tipsa oss om kurser och aktiviteter och glöm inte att
gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

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.
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.

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

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110060&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110071&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110082&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110093&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110105&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110116&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110127&TId=1
mailto:ake@sbbs.se
mailto:kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110138&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110149&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Hej!
Våren är här och med det ljuset och möjligheten till att fylla på med efterlängtad energi. I månadens nyhetsbrev lyfter vi upp
några av alla de artiklar som vi varje vecka publicerar på vår webbplats Skånsk skogsstrategi.

Innehåll:

• En viktig bisyssla ‐ intervju med projektledare Gabrielle Rosquist, Pollineringsuppdraget ﴾Miljö﴿.
• Med omvärlden i fokus ‐ Erik Sollander berättar om omvärldsanalysen med fokus på nationella skogsprogrammet.
• Ask och alm ska räddas ‐ Thomas Kraft från Skogforsk berättar mer om satsningen ﴾Innovation/Produktion﴿.
• Regionalt friluftsliv ‐ Ledhuvudman Region Skåne berättar om planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och

arbetet med allemansrätten ﴾Rekreation﴿.
• Vårens händelser i vår gemensamma Kalender!
• Följ oss!

Trevlig läsning!

Läs hela artikeln på vår webbplats

En viktig bisyssla
Det finns ca 300 sorters vildbin i Sverige, en tredjedel är hotade och många av
dem finns i Skåne. Förra året initierade Naturvårdsverket ett räddningsprojekt för
vildbin i södra Sveriges sandiga marker. Gabrielle Rosquist är projektledare på
Länsstyrelsens naturskyddsenhet och menar att man har kommit en bra bit på
vägen med att restaurera de biotoper där bina lever.

– Åtgärderna ligger även i linje med tidigare arbete inom naturvården och vi drev under
sex år EU‐projektet Sand Life där vi kom igång med stora restaureringar. Fast givetvis
finns det mycket mer att göra.

Varför finns det så många rödlistade vildbin i Skåne?
– De flesta vildbin vill ha värme och många har en sydöstlig förekomst i Europa där
klimatet är varmare, vilket innebär att rent geografiskt ligger Skåne bra till för bin.

– Det skånska landskapet har generellt en stor artrikedom och detta visar sig inte
förvånande även i biodiversiteten. Skåne ligger på gränsen mellan två vegetationszoner,
barrskogarna i norr och lövskogarna i söder vilket medför att vi har många arter som här
ligger på gränsen av sina utbredningsområden. Skåne har en varierad natur med långa
kuststräckor, slätter, risbygder och skogar vilket också skapar förutsättningar för en
mängd olika habitat och därmed livsmiljöer för många arter...

Läs hela intervjun här

Med omvärlden i fokus
Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år
och för olika användningsområden. I år låg fokus på nationella skogsprogrammet
och presenterades för ett tag sedan på skogsprogrammets årskonferens.

Erik Sollander, skogspolitisk strateg på enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, har
varit sammankallande.

Rapport 2021/4 — Omvärldsanalys 2020/21

Läs denna och fler skogsrelaterade artiklar på vår webbplats

Ask och alm ska räddas
Asken och almen är två välkända och uppskattade trädslag vars existens under
många år varit hotad. Nu har Sveaskog bestämt sig för att satsa 500 000 kronor
under 2021, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk
och SLU bygga upp ett projekt för en räddningsinsats. Thomas Kraft på Skogforsk
är delaktig i projektet och sitter även med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Hur uppstod projektet?
– Vi har sedan flera år jobbat med att förädla för resistens i ask men finansieringen har
varit otillräcklig och utan kontinuitet. Sveaskog kontaktade oss och sade att man var villig
att satsa på ett projekt för att rädda asken och almen och frågade vad som var möjligt att
göra.

Vad går projektet ut på?
– För ask har vi redan påbörjat arbetet med att identifiera träd som potentiellt är
resistenta mot askskottssjukan, men mycket mindre har gjorts för alm. Projektet går ut på
att identifiera resistenta träd, testa dessa systematiskt och sedan utföra korsningar för att
öka resistensen genom förädling och att uppföröka resistenta träd.

Projektet är ett samarbete mellan er på Skogforsk, SLU och Sveaskog. Hur ser
rollfördelningen ut?
– Sveaskog finansierar projektet men förhoppningen är att få med fler finansiärer i
framtiden. Sveaskog sitter med i styrgruppen för projektet och sedan är det SLU och
Skogforsk som tillsammans utför projektet.

Hur mycket frisk alm respektive ask finns det idag i Sverige?
– För ask vet vi att det finns en låg frekvens av resistenta askar men dessa behöver
verifieras i kontrollerade försök. För alm vet vi mycket mindre så där behöver vi börja med
en inventering där vi kan utnyttja allmänheten för att hitta intressanta träd.

Problemen har varit kända länge, hur kommer det sig att en räddningsinsats kommer
igång först nu?
– Det har jag inget bra svar på, men delvis beror det väl på att det ekonomiska intresset
för dessa trädslag är lågt.

Vad betyder det att åter få in ask och alm in i våra skogar?
– Både ask och alm är viktiga för den biologiska mångfalden. Många arter av svampar,
lavar och insekter är beroende av ask och alm och om träden försvinner så dör även
många av dessa arter ut.

Hur ser tidshorisonten ut för projektet?
– Vi startar arbetet i år med att undersöka kunskapsläget för alm och ta fram planer för
det fortsatta arbetet, sedan kommer vi att jobba parallellt med båda trädslagen. Arbetet
kommer att ta lång tid och det finns inget slutdatum satt för projektet, vi fortsätter tills vi
känner oss trygga med att ha fått fram resistenta träd som kan planteras ut i naturen.

Hur kommer ni att gå tillväga rent konkret?
– Steg ett är att identifiera träd som potentiellt är resistenta och för detta arbete behöver
vi allmänhetens hjälp. Detta första steg är redan påbörjat inom ramen för andra projekt
för ask. Dessa träd behöver sedan testas i jämförande och kontrollerade försök för att
verifiera att träden verkligen är resistenta. Därefter kan vi korsa olika resistenta träd för att
vidareutveckla resistensen och slutligen uppföröka de resistenta genotyperna.

Läs hela artikeln på vår webbplats

Regionalt friluftsliv
Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020.
Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna
Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans
utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om
planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med
allemansrätten.

Hur förhöll ni er till det ökade trycket på lederna under 2020?
– Det har varit mest kännbart tryck på Skåneleden, men även för Sydkust‐ och
Sydostleden. Det har varit fler besök på webbsidorna och sociala medier , samt fler
beställda kartor. För cykellederna ökar antalet cyklister fortfarande snabbt eftersom de
fortfarande är relativt nya. Men årets ökning på alla leder har varit exceptionell.
Vi har arbetat mycket med tydlig information på sociala medier och hemsida ﴾länk nedan﴿
och bland annat tagit fram en trängselkarta tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap
som ger alternativa förslag till välbesökta besöksmål.
Vi har också erbjudit ett 30‐tal gratis nybörjarvandringar med guide på Skåneleden och i
olika strövområden. Vandringarna var tänkta att ge folk tillräcklig kunskap för att ge sig ut
själva i naturen, tipsa om utrustning och nya områden. De var väldigt populära och vi
kommer att fortsätta med nybörjarvandringarna 2021.

Hur ser er planering ut för 2021 för att möta just ett ökat tryck?
– Bland annat kommer vi att fortsätta med de populära nybörjarvandringarna i någon
form. Fortsatt tydlig information som lyfter fram andra platser att besöka än dem som
”alla känner till”. Tillsammans med Tourism in Skåne vägleda näringen utmed lederna kring
hur de kan bli ännu bättre än vad de är idag på att möta de vandrande och cyklande
besökarnas behov...

Vårens händelser i vår gemensamma skogskalender
Det fylls ideligen på med skogsliga aktiviteter i vår gemensamma
kalender, vilket känns väldigt roligt. Ett av våra syften är just att få
vara en gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling
kan få plats, synas och mötas.

Så fortsätt att tipsa oss om kurser och aktiviteter och glöm inte att
gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

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.
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.

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

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110150&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110161&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110172&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110183&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110194&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006673110206&TId=1

