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Glad sommar!
Innan vi går på sommarledighet vill vi ge er ännu ett nyhetsbrev att njuta av i hängmattan.
Det är så roligt nu när många av de aktiviteter som sattes på pränt 2020, bockas av en efter en. Inte i bemärkelsen att de
alla är klara ‐ utan mer att de är påbörjade, att de har involverar så många av er och skapat det nätverk som Skånsk
skogsstrategi satte sig för att bidra med!

Så vad passar inte bättre än att lyfta ett litet urval av dessa aktiviteter så ni får veta mer om vad som hänt och vad som är
på gång i höst!

Innehåll:

• Digital konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet ‐ Save the date 21 oktober!
• Skogen i skolan ‐ vi hör vad Anna Steinwall, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, har att berätta om deras arbete.
• Träbyggnadsseminariet ‐ titta på det i efterhand.
• Skånsk skogsstrategi ‐ The Movie!
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Njut av sommaren så hörs vi av igen i augusti!

Jämställdhet inom skogssektorn ‐ Save the
date!
Boka in redan nu! Den 21:e oktober kl. 9‐12 kör vi en digital konferens om värdet
av jämställdhet i skogsföretagandet.

Målgrupp för dagen är företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar,
nätverk för jämställd skogssektor med flera. Så tipsa gärna vidare om dagen i era nätverk!

Medverkande:

• Malin Wildt Persson Moderator
• Anna Schyman, NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke‐binära i

skogsbranschen
• Marie Appelstrand, Lunds universitet
• Make Equal, Presentation av verktyget ”Respekttrappan”
• Per Mood, Hur bedrivs jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?
• Företagare inom skogssektorn Strategier för en jämställd arbetsplats
• Studentpresentation, Hur skogsmästarskolan integrerar jämställdhet och normkritiskt

tänkande i utbildningen

Inbjudan med anmälningslänk kommer i augusti/september.

Dagen är ett samarbete mellan Hallands skogsprogram och oss från Skånsk
skogsstrategi som ett led i att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra
värdet av jämställdhet i skogsföretagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se

Kontakt Halland, Annica Lindén, annica.linden@lansstyrelsen.se

Läs hela artikeln på vår webbplats

Kretsloppsaffisch från Skogen i skolan
Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Verksamheten bedrivs på
skolans villkor och den främsta metod är utomhuspedagogik. Man har nu tagit en
fram en kretsloppsaffisch som lektionsmaterial, Anna Steinwall är
verksamhetsledare för Skogen i Skolan, anställd av Föreningen Skogen och
ansvarar Skogen i Skolans kansli.

Vad har kansliet för uppgift?
– En hel del. Till exempel att koordinera, utveckla och inspirera Skogen i Skolans regionala
verksamheter samt sprida och paketera goda erfarenheter.

Vi utvecklar läromedel samt förmedlar och informerar om läromedel, övrigt material och
metodik. Vi förvaltar och utvecklar digitala plattformar för Skogen i Skolan och inleder
samarbeten med andra organisationer

Ni har varit i gång i över femtio år men för den som inte känner till ert arbete, hur
skulle du vilja beskriva det?
– Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga
intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor. Vår pedagogiska idé bygger på att
så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers
kunskap om och intresse för skog. Vår metod är fram för allt utomhuspedagogik.
Målgruppen är elever och lärare i grundskolan. Våra främsta uppgifter är att främja
kompetensförsörjningen inom området skog och skapa förståelse för skogssektorn och
skogens
möjligheter.

Berätta om bakgrunden till affischen.
– Affischens innehåll kommer från ett av våra läromedel. Den heter ”Boken om Skogen”.
Då kansliet vid flera tillfällen fått önskemål om utskrift på uppslaget om skogsbrukets
kretslopp i boken, sid 26‐27 beslöt vi att trycka den i affisch‐format. Skogen i Skolan har
många läromedel utöver denna, exempelvis Skolskogsryggsäckar och det digitala
läromedlet Skogslektioner. [Se länkar nederst]

Affischen är ett insteg till lektioner om skogsbruksåtgärder, vad vill ni att barnen
främst ska ta med sig?
– Vi vill visa upp och öka kunskapen och intresset för skogens många värden ‐ socialt
ekonomiskt och ekologiskt. Där är skogsbruket självklart också en viktig del och vi vill höja
kunskapen om hur det går till i praktiken.

Vilka aktiviteter har ni på gång framöver?
– Vi har flera spännande aktiviteter på gång under hösten. Ett exempel är lansering av
material kopplat till allemansrätten ur ett skogsägarperspektiv, det innehåller en
informationsbroschyr, två digitala lektioner, en film, fyra analoga undervisningsupplägg.
Syftet är bland annat minskad friktion och en ökad dialog mellan naturbesökare och
markägare, samt fördjupad kunskap om den svenska allemansrätten hos i första hand
grundskoleelever.

Läs mer om Skogen i skolan på deras webbplats

Se hela konferensen!

Titta gärna på träbyggnadsseminariet i
efterhand!
Den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk
skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö
Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand!

Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:
– Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska synliggöra det såväl skånska som
nationella gröna guldet. Så vi tror och hoppas att dagens seminarium ska visa på värdet
av och möjligheterna med ett ökat träbyggande.

Moderator Jessica Becker, arkitekt och projektkoordinator på Trästad fortsatte:
– För tio år sedan pratade man inte klimat kopplat till träbyggande, nu är det
resonemanget centralt. En av huvuduppgifterna för Trästad är att höja kompetensen för
beställarna och det gäller i hög grad att trä har en mycket positiv klimatpåverkan. Här har
vi också ett processtöd att erbjuda, Wood first.
– Detta och mycket mer kommer vi att belysa under dagens seminarium genom ett antal
mycket spännande initiativ och först ut är Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på
Malmö Stad.

Josephine Nellerup presenterade sedan Malmö Stads arbete för att bli klimatneutrala
2030.
– Utifrån att vi ska bygga cirka 30 000 nya bostäder, och ett stort antal skolor och andra
kommunala byggnader fram till 2030 så är ett klimatneutralt byggande av största vikt.

– Tillsammans med branschen har vi tagit initiativ till en Lokal färdplan för en
klimatneutralt bygg‐ och anläggningssektor i Malmö till 2030, i dagligt tal kallad LFM30,
som nu drivs av branschen med över 160 anslutna byggaktörer, byggherrar,
entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, banker och akademin. Något som vi tror är
en avgörande framgångsfaktor för att göra en klimatomställning är att vi gör det
gemensamt mot samma mål.

Därefter följde Växjö kommuns arbete, presenterat av Olivia Thim,
näringslivsutvecklare i kommunen.
– Vi som ligger i ett skogsbälte har ambitionen att bli Europas första moderna trästad,
vårt första flerfamiljs‐ och höghus i trä byggdes redan 1994. Trä finns i vårt DNA, det är
naturligt för oss att bygga i trä och jobba med det kontinuerligt och målmedvetet.

Hon lyfte fram två exempel, Välle Broar och Torparängen.
– Mycket spännande projekt som går väl ihop med våra mål. Vi strävar efter en
kontinuerligt ökande kunskap om klimatpåverkan när vi bygger nytt i de kommunala
bolagen. Här har vi en stark önskan om att vårt samarbete med näringsliv och akademi,
och den kunskap som det genererar, fortsätter så att vi får en låg klimatpåverkan på hela
byggnationen.

Anna Ervast Öberg är projekt‐ och utvecklingschef på Folkhem i Stockholm som
specialiserat sig på att bygga hus i trä. De genomför nu det uppmärksammade projektet
Cederhusen i området som ska knyta samman ”stenstaden” med Karolinska och KTH, med
alla husen byggda helt i trä.
– Cederhusen kommer att bli världens första innerstadskvarter helt i trä, vilket gör att det
blir ett unikt komplement till Stockholms stadsbild.

– Här opererar vi på en tuff marknad, kunderna är väldigt kräsna på grund av prisbilden,
så vi måste visa att vi att det vi säljer har ett värde

Anna lyfte fram att hon var imponerad av mognadsgraden hos de potentiella köparna. I
början kretsade frågorna mycket till eventuell brand‐ och fuktrisker och Folkhem jobbade
då med att höja kunskapsnivån där man påvisade att byggnationen följer all tänkbara
regelkrav.
– Sedan ändrade frågorna väldigt snabbt karaktär. Nu är det mest avgörande för köparna
själv arkitekturen, sedan kommer att trähus är oslagbara vad gäller klimataspekten, först
på tredje och fjärde plats kommer läge och pris, de brukar alltid komma först.

Avslutade gjorde Andrew Waugh på Waugh Thiselton Architects, London. En byrå
som under många år jobbat internationell med träbyggande.
Andrew framhöll starkt vikten av träets klimat‐ och hållbarhetmässiga fördelar gentemot
betong, stål och cement.
– Det binder koldioxid, skapar tysta byggnadsmiljöer, mindre antal transporter, fördelarna
är väldigt många.
Han avslutade: – Vi behöver ett paradigmskifte. Just nu är inte marknadsandelen för
träbyggande speciellt stor, den måste växa radikalt. Till 2030 hoppas jag på 20%, fast den
borde vara 50 %. Det är bråttom nu.
– Vad som är intressant är att den kaptialstarka gruppen investerare börjar intresseras sig
för gröna och hållbara investeringar, exempelvis i träbyggnationer, det är hoppfullt.

Insatsen i Skånsk skogsstrategi som ligger till grund för aktiviteten:
Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på
skogsråvara. Aktiviteter:
A. Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes
expansivakommuner. Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad
andel träbyggande iden egna kommunen.
B. Stöd ett ökat byggande i trä. Förbättra kunskapen för de som använder träprodukter i
sitt yrke,som t ex arkitekter och designers. Förbättra kunskapen för potentiella köpare av
träprodukter,som t ex hus‐ och möbelköpare ﴾goda exempel, erfarenhetsutbyte﴿.

Läs även artikeln på vår webbplats

Skånsk skogsstrategi ‐The Movie
Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen
runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta
potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan
de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.

Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den skånska skogsstrategin:
”Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden,
Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk
skogsstrategi som avsändare.”

Den bärande idén för filmen har varit att låta fyra personer titta på samma
skogsparti och där se den möjliga potentialen, utifrån sina specialområden.

Under den första inspelningsdagen medverkade Gunnar Isacsson, ekolog på
Skogsstyrelsen ﴾Miljö﴿ och Camilla Jönsson, naturturismföretagare med företagen Robusta
Äventyr och Nyrups Naturhotell ﴾Rekreation﴿. Under den andra och avslutande dagen
medverkade Anton Holmström, Katam ﴾Innovation﴿ och Laura Kofoed Olsson, Sydved
﴾Produktion﴿.

De fyra bidrog som väntat med många intressanta aspekter och tankar som både
underströk potentialen för varje enskilt område men också hur de kan samverka. Detta i
ett soligt och riktigt härligt väder.

Filmerna är planerade att sändas i sociala medier i månadsskiftet augusti/september.

Foto: Från vänster: Laura Kofoed Olsson, Åke Högman, Anton Holmström, Camilla
Jönsson, Gunnar Isacsson

Höstens händelser i vår gemensamma skogskalender
Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att 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!

Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig ellertipsa oss direkt på webben.

> 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, samordnare
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
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Glad sommar!
Innan vi går på sommarledighet vill vi ge er ännu ett nyhetsbrev att njuta av i hängmattan.
Det är så roligt nu när många av de aktiviteter som sattes på pränt 2020, bockas av en efter en. Inte i bemärkelsen att de
alla är klara ‐ utan mer att de är påbörjade, att de har involverar så många av er och skapat det nätverk som Skånsk
skogsstrategi satte sig för att bidra med!

Så vad passar inte bättre än att lyfta ett litet urval av dessa aktiviteter så ni får veta mer om vad som hänt och vad som är
på gång i höst!

Innehåll:

• Digital konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet ‐ Save the date 21 oktober!
• Skogen i skolan ‐ vi hör vad Anna Steinwall, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, har att berätta om deras arbete.
• Träbyggnadsseminariet ‐ titta på det i efterhand.
• Skånsk skogsstrategi ‐ The Movie!
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Njut av sommaren så hörs vi av igen i augusti!

Jämställdhet inom skogssektorn ‐ Save the
date!
Boka in redan nu! Den 21:e oktober kl. 9‐12 kör vi en digital konferens om värdet
av jämställdhet i skogsföretagandet.

Målgrupp för dagen är företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar,
nätverk för jämställd skogssektor med flera. Så tipsa gärna vidare om dagen i era nätverk!

Medverkande:

• Malin Wildt Persson Moderator
• Anna Schyman, NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke‐binära i

skogsbranschen
• Marie Appelstrand, Lunds universitet
• Make Equal, Presentation av verktyget ”Respekttrappan”
• Per Mood, Hur bedrivs jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?
• Företagare inom skogssektorn Strategier för en jämställd arbetsplats
• Studentpresentation, Hur skogsmästarskolan integrerar jämställdhet och normkritiskt

tänkande i utbildningen

Inbjudan med anmälningslänk kommer i augusti/september.

Dagen är ett samarbete mellan Hallands skogsprogram och oss från Skånsk
skogsstrategi som ett led i att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra
värdet av jämställdhet i skogsföretagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se

Kontakt Halland, Annica Lindén, annica.linden@lansstyrelsen.se

Läs hela artikeln på vår webbplats

Kretsloppsaffisch från Skogen i skolan
Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Verksamheten bedrivs på
skolans villkor och den främsta metod är utomhuspedagogik. Man har nu tagit en
fram en kretsloppsaffisch som lektionsmaterial, Anna Steinwall är
verksamhetsledare för Skogen i Skolan, anställd av Föreningen Skogen och
ansvarar Skogen i Skolans kansli.

Vad har kansliet för uppgift?
– En hel del. Till exempel att koordinera, utveckla och inspirera Skogen i Skolans regionala
verksamheter samt sprida och paketera goda erfarenheter.

Vi utvecklar läromedel samt förmedlar och informerar om läromedel, övrigt material och
metodik. Vi förvaltar och utvecklar digitala plattformar för Skogen i Skolan och inleder
samarbeten med andra organisationer

Ni har varit i gång i över femtio år men för den som inte känner till ert arbete, hur
skulle du vilja beskriva det?
– Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga
intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor. Vår pedagogiska idé bygger på att
så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers
kunskap om och intresse för skog. Vår metod är fram för allt utomhuspedagogik.
Målgruppen är elever och lärare i grundskolan. Våra främsta uppgifter är att främja
kompetensförsörjningen inom området skog och skapa förståelse för skogssektorn och
skogens
möjligheter.

Berätta om bakgrunden till affischen.
– Affischens innehåll kommer från ett av våra läromedel. Den heter ”Boken om Skogen”.
Då kansliet vid flera tillfällen fått önskemål om utskrift på uppslaget om skogsbrukets
kretslopp i boken, sid 26‐27 beslöt vi att trycka den i affisch‐format. Skogen i Skolan har
många läromedel utöver denna, exempelvis Skolskogsryggsäckar och det digitala
läromedlet Skogslektioner. [Se länkar nederst]

Affischen är ett insteg till lektioner om skogsbruksåtgärder, vad vill ni att barnen
främst ska ta med sig?
– Vi vill visa upp och öka kunskapen och intresset för skogens många värden ‐ socialt
ekonomiskt och ekologiskt. Där är skogsbruket självklart också en viktig del och vi vill höja
kunskapen om hur det går till i praktiken.

Vilka aktiviteter har ni på gång framöver?
– Vi har flera spännande aktiviteter på gång under hösten. Ett exempel är lansering av
material kopplat till allemansrätten ur ett skogsägarperspektiv, det innehåller en
informationsbroschyr, två digitala lektioner, en film, fyra analoga undervisningsupplägg.
Syftet är bland annat minskad friktion och en ökad dialog mellan naturbesökare och
markägare, samt fördjupad kunskap om den svenska allemansrätten hos i första hand
grundskoleelever.

Läs mer om Skogen i skolan på deras webbplats

Se hela konferensen!

Titta gärna på träbyggnadsseminariet i
efterhand!
Den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk
skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö
Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand!

Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:
– Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska synliggöra det såväl skånska som
nationella gröna guldet. Så vi tror och hoppas att dagens seminarium ska visa på värdet
av och möjligheterna med ett ökat träbyggande.

Moderator Jessica Becker, arkitekt och projektkoordinator på Trästad fortsatte:
– För tio år sedan pratade man inte klimat kopplat till träbyggande, nu är det
resonemanget centralt. En av huvuduppgifterna för Trästad är att höja kompetensen för
beställarna och det gäller i hög grad att trä har en mycket positiv klimatpåverkan. Här har
vi också ett processtöd att erbjuda, Wood first.
– Detta och mycket mer kommer vi att belysa under dagens seminarium genom ett antal
mycket spännande initiativ och först ut är Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på
Malmö Stad.

Josephine Nellerup presenterade sedan Malmö Stads arbete för att bli klimatneutrala
2030.
– Utifrån att vi ska bygga cirka 30 000 nya bostäder, och ett stort antal skolor och andra
kommunala byggnader fram till 2030 så är ett klimatneutralt byggande av största vikt.

– Tillsammans med branschen har vi tagit initiativ till en Lokal färdplan för en
klimatneutralt bygg‐ och anläggningssektor i Malmö till 2030, i dagligt tal kallad LFM30,
som nu drivs av branschen med över 160 anslutna byggaktörer, byggherrar,
entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, banker och akademin. Något som vi tror är
en avgörande framgångsfaktor för att göra en klimatomställning är att vi gör det
gemensamt mot samma mål.

Därefter följde Växjö kommuns arbete, presenterat av Olivia Thim,
näringslivsutvecklare i kommunen.
– Vi som ligger i ett skogsbälte har ambitionen att bli Europas första moderna trästad,
vårt första flerfamiljs‐ och höghus i trä byggdes redan 1994. Trä finns i vårt DNA, det är
naturligt för oss att bygga i trä och jobba med det kontinuerligt och målmedvetet.

Hon lyfte fram två exempel, Välle Broar och Torparängen.
– Mycket spännande projekt som går väl ihop med våra mål. Vi strävar efter en
kontinuerligt ökande kunskap om klimatpåverkan när vi bygger nytt i de kommunala
bolagen. Här har vi en stark önskan om att vårt samarbete med näringsliv och akademi,
och den kunskap som det genererar, fortsätter så att vi får en låg klimatpåverkan på hela
byggnationen.

Anna Ervast Öberg är projekt‐ och utvecklingschef på Folkhem i Stockholm som
specialiserat sig på att bygga hus i trä. De genomför nu det uppmärksammade projektet
Cederhusen i området som ska knyta samman ”stenstaden” med Karolinska och KTH, med
alla husen byggda helt i trä.
– Cederhusen kommer att bli världens första innerstadskvarter helt i trä, vilket gör att det
blir ett unikt komplement till Stockholms stadsbild.

– Här opererar vi på en tuff marknad, kunderna är väldigt kräsna på grund av prisbilden,
så vi måste visa att vi att det vi säljer har ett värde

Anna lyfte fram att hon var imponerad av mognadsgraden hos de potentiella köparna. I
början kretsade frågorna mycket till eventuell brand‐ och fuktrisker och Folkhem jobbade
då med att höja kunskapsnivån där man påvisade att byggnationen följer all tänkbara
regelkrav.
– Sedan ändrade frågorna väldigt snabbt karaktär. Nu är det mest avgörande för köparna
själv arkitekturen, sedan kommer att trähus är oslagbara vad gäller klimataspekten, först
på tredje och fjärde plats kommer läge och pris, de brukar alltid komma först.

Avslutade gjorde Andrew Waugh på Waugh Thiselton Architects, London. En byrå
som under många år jobbat internationell med träbyggande.
Andrew framhöll starkt vikten av träets klimat‐ och hållbarhetmässiga fördelar gentemot
betong, stål och cement.
– Det binder koldioxid, skapar tysta byggnadsmiljöer, mindre antal transporter, fördelarna
är väldigt många.
Han avslutade: – Vi behöver ett paradigmskifte. Just nu är inte marknadsandelen för
träbyggande speciellt stor, den måste växa radikalt. Till 2030 hoppas jag på 20%, fast den
borde vara 50 %. Det är bråttom nu.
– Vad som är intressant är att den kaptialstarka gruppen investerare börjar intresseras sig
för gröna och hållbara investeringar, exempelvis i träbyggnationer, det är hoppfullt.

Insatsen i Skånsk skogsstrategi som ligger till grund för aktiviteten:
Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på
skogsråvara. Aktiviteter:
A. Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes
expansivakommuner. Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad
andel träbyggande iden egna kommunen.
B. Stöd ett ökat byggande i trä. Förbättra kunskapen för de som använder träprodukter i
sitt yrke,som t ex arkitekter och designers. Förbättra kunskapen för potentiella köpare av
träprodukter,som t ex hus‐ och möbelköpare ﴾goda exempel, erfarenhetsutbyte﴿.

Läs även artikeln på vår webbplats

Skånsk skogsstrategi ‐The Movie
Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen
runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta
potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan
de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.

Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den skånska skogsstrategin:
”Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden,
Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk
skogsstrategi som avsändare.”

Den bärande idén för filmen har varit att låta fyra personer titta på samma
skogsparti och där se den möjliga potentialen, utifrån sina specialområden.

Under den första inspelningsdagen medverkade Gunnar Isacsson, ekolog på
Skogsstyrelsen ﴾Miljö﴿ och Camilla Jönsson, naturturismföretagare med företagen Robusta
Äventyr och Nyrups Naturhotell ﴾Rekreation﴿. Under den andra och avslutande dagen
medverkade Anton Holmström, Katam ﴾Innovation﴿ och Laura Kofoed Olsson, Sydved
﴾Produktion﴿.

De fyra bidrog som väntat med många intressanta aspekter och tankar som både
underströk potentialen för varje enskilt område men också hur de kan samverka. Detta i
ett soligt och riktigt härligt väder.

Filmerna är planerade att sändas i sociala medier i månadsskiftet augusti/september.

Foto: Från vänster: Laura Kofoed Olsson, Åke Högman, Anton Holmström, Camilla
Jönsson, Gunnar Isacsson

Höstens händelser i vår gemensamma skogskalender
Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att 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!

Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig ellertipsa oss direkt på webben.

> 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, samordnare
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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Glad sommar!
Innan vi går på sommarledighet vill vi ge er ännu ett nyhetsbrev att njuta av i hängmattan.
Det är så roligt nu när många av de aktiviteter som sattes på pränt 2020, bockas av en efter en. Inte i bemärkelsen att de
alla är klara ‐ utan mer att de är påbörjade, att de har involverar så många av er och skapat det nätverk som Skånsk
skogsstrategi satte sig för att bidra med!

Så vad passar inte bättre än att lyfta ett litet urval av dessa aktiviteter så ni får veta mer om vad som hänt och vad som är
på gång i höst!

Innehåll:

• Digital konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet ‐ Save the date 21 oktober!
• Skogen i skolan ‐ vi hör vad Anna Steinwall, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, har att berätta om deras arbete.
• Träbyggnadsseminariet ‐ titta på det i efterhand.
• Skånsk skogsstrategi ‐ The Movie!
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Njut av sommaren så hörs vi av igen i augusti!

Jämställdhet inom skogssektorn ‐ Save the
date!
Boka in redan nu! Den 21:e oktober kl. 9‐12 kör vi en digital konferens om värdet
av jämställdhet i skogsföretagandet.

Målgrupp för dagen är företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar,
nätverk för jämställd skogssektor med flera. Så tipsa gärna vidare om dagen i era nätverk!

Medverkande:

• Malin Wildt Persson Moderator
• Anna Schyman, NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke‐binära i

skogsbranschen
• Marie Appelstrand, Lunds universitet
• Make Equal, Presentation av verktyget ”Respekttrappan”
• Per Mood, Hur bedrivs jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?
• Företagare inom skogssektorn Strategier för en jämställd arbetsplats
• Studentpresentation, Hur skogsmästarskolan integrerar jämställdhet och normkritiskt

tänkande i utbildningen

Inbjudan med anmälningslänk kommer i augusti/september.

Dagen är ett samarbete mellan Hallands skogsprogram och oss från Skånsk
skogsstrategi som ett led i att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra
värdet av jämställdhet i skogsföretagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se

Kontakt Halland, Annica Lindén, annica.linden@lansstyrelsen.se

Läs hela artikeln på vår webbplats

Kretsloppsaffisch från Skogen i skolan
Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Verksamheten bedrivs på
skolans villkor och den främsta metod är utomhuspedagogik. Man har nu tagit en
fram en kretsloppsaffisch som lektionsmaterial, Anna Steinwall är
verksamhetsledare för Skogen i Skolan, anställd av Föreningen Skogen och
ansvarar Skogen i Skolans kansli.

Vad har kansliet för uppgift?
– En hel del. Till exempel att koordinera, utveckla och inspirera Skogen i Skolans regionala
verksamheter samt sprida och paketera goda erfarenheter.

Vi utvecklar läromedel samt förmedlar och informerar om läromedel, övrigt material och
metodik. Vi förvaltar och utvecklar digitala plattformar för Skogen i Skolan och inleder
samarbeten med andra organisationer

Ni har varit i gång i över femtio år men för den som inte känner till ert arbete, hur
skulle du vilja beskriva det?
– Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga
intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor. Vår pedagogiska idé bygger på att
så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers
kunskap om och intresse för skog. Vår metod är fram för allt utomhuspedagogik.
Målgruppen är elever och lärare i grundskolan. Våra främsta uppgifter är att främja
kompetensförsörjningen inom området skog och skapa förståelse för skogssektorn och
skogens
möjligheter.

Berätta om bakgrunden till affischen.
– Affischens innehåll kommer från ett av våra läromedel. Den heter ”Boken om Skogen”.
Då kansliet vid flera tillfällen fått önskemål om utskrift på uppslaget om skogsbrukets
kretslopp i boken, sid 26‐27 beslöt vi att trycka den i affisch‐format. Skogen i Skolan har
många läromedel utöver denna, exempelvis Skolskogsryggsäckar och det digitala
läromedlet Skogslektioner. [Se länkar nederst]

Affischen är ett insteg till lektioner om skogsbruksåtgärder, vad vill ni att barnen
främst ska ta med sig?
– Vi vill visa upp och öka kunskapen och intresset för skogens många värden ‐ socialt
ekonomiskt och ekologiskt. Där är skogsbruket självklart också en viktig del och vi vill höja
kunskapen om hur det går till i praktiken.

Vilka aktiviteter har ni på gång framöver?
– Vi har flera spännande aktiviteter på gång under hösten. Ett exempel är lansering av
material kopplat till allemansrätten ur ett skogsägarperspektiv, det innehåller en
informationsbroschyr, två digitala lektioner, en film, fyra analoga undervisningsupplägg.
Syftet är bland annat minskad friktion och en ökad dialog mellan naturbesökare och
markägare, samt fördjupad kunskap om den svenska allemansrätten hos i första hand
grundskoleelever.

Läs mer om Skogen i skolan på deras webbplats

Se hela konferensen!

Titta gärna på träbyggnadsseminariet i
efterhand!
Den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk
skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö
Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand!

Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:
– Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska synliggöra det såväl skånska som
nationella gröna guldet. Så vi tror och hoppas att dagens seminarium ska visa på värdet
av och möjligheterna med ett ökat träbyggande.

Moderator Jessica Becker, arkitekt och projektkoordinator på Trästad fortsatte:
– För tio år sedan pratade man inte klimat kopplat till träbyggande, nu är det
resonemanget centralt. En av huvuduppgifterna för Trästad är att höja kompetensen för
beställarna och det gäller i hög grad att trä har en mycket positiv klimatpåverkan. Här har
vi också ett processtöd att erbjuda, Wood first.
– Detta och mycket mer kommer vi att belysa under dagens seminarium genom ett antal
mycket spännande initiativ och först ut är Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på
Malmö Stad.

Josephine Nellerup presenterade sedan Malmö Stads arbete för att bli klimatneutrala
2030.
– Utifrån att vi ska bygga cirka 30 000 nya bostäder, och ett stort antal skolor och andra
kommunala byggnader fram till 2030 så är ett klimatneutralt byggande av största vikt.

– Tillsammans med branschen har vi tagit initiativ till en Lokal färdplan för en
klimatneutralt bygg‐ och anläggningssektor i Malmö till 2030, i dagligt tal kallad LFM30,
som nu drivs av branschen med över 160 anslutna byggaktörer, byggherrar,
entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, banker och akademin. Något som vi tror är
en avgörande framgångsfaktor för att göra en klimatomställning är att vi gör det
gemensamt mot samma mål.

Därefter följde Växjö kommuns arbete, presenterat av Olivia Thim,
näringslivsutvecklare i kommunen.
– Vi som ligger i ett skogsbälte har ambitionen att bli Europas första moderna trästad,
vårt första flerfamiljs‐ och höghus i trä byggdes redan 1994. Trä finns i vårt DNA, det är
naturligt för oss att bygga i trä och jobba med det kontinuerligt och målmedvetet.

Hon lyfte fram två exempel, Välle Broar och Torparängen.
– Mycket spännande projekt som går väl ihop med våra mål. Vi strävar efter en
kontinuerligt ökande kunskap om klimatpåverkan när vi bygger nytt i de kommunala
bolagen. Här har vi en stark önskan om att vårt samarbete med näringsliv och akademi,
och den kunskap som det genererar, fortsätter så att vi får en låg klimatpåverkan på hela
byggnationen.

Anna Ervast Öberg är projekt‐ och utvecklingschef på Folkhem i Stockholm som
specialiserat sig på att bygga hus i trä. De genomför nu det uppmärksammade projektet
Cederhusen i området som ska knyta samman ”stenstaden” med Karolinska och KTH, med
alla husen byggda helt i trä.
– Cederhusen kommer att bli världens första innerstadskvarter helt i trä, vilket gör att det
blir ett unikt komplement till Stockholms stadsbild.

– Här opererar vi på en tuff marknad, kunderna är väldigt kräsna på grund av prisbilden,
så vi måste visa att vi att det vi säljer har ett värde

Anna lyfte fram att hon var imponerad av mognadsgraden hos de potentiella köparna. I
början kretsade frågorna mycket till eventuell brand‐ och fuktrisker och Folkhem jobbade
då med att höja kunskapsnivån där man påvisade att byggnationen följer all tänkbara
regelkrav.
– Sedan ändrade frågorna väldigt snabbt karaktär. Nu är det mest avgörande för köparna
själv arkitekturen, sedan kommer att trähus är oslagbara vad gäller klimataspekten, först
på tredje och fjärde plats kommer läge och pris, de brukar alltid komma först.

Avslutade gjorde Andrew Waugh på Waugh Thiselton Architects, London. En byrå
som under många år jobbat internationell med träbyggande.
Andrew framhöll starkt vikten av träets klimat‐ och hållbarhetmässiga fördelar gentemot
betong, stål och cement.
– Det binder koldioxid, skapar tysta byggnadsmiljöer, mindre antal transporter, fördelarna
är väldigt många.
Han avslutade: – Vi behöver ett paradigmskifte. Just nu är inte marknadsandelen för
träbyggande speciellt stor, den måste växa radikalt. Till 2030 hoppas jag på 20%, fast den
borde vara 50 %. Det är bråttom nu.
– Vad som är intressant är att den kaptialstarka gruppen investerare börjar intresseras sig
för gröna och hållbara investeringar, exempelvis i träbyggnationer, det är hoppfullt.

Insatsen i Skånsk skogsstrategi som ligger till grund för aktiviteten:
Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på
skogsråvara. Aktiviteter:
A. Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes
expansivakommuner. Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad
andel träbyggande iden egna kommunen.
B. Stöd ett ökat byggande i trä. Förbättra kunskapen för de som använder träprodukter i
sitt yrke,som t ex arkitekter och designers. Förbättra kunskapen för potentiella köpare av
träprodukter,som t ex hus‐ och möbelköpare ﴾goda exempel, erfarenhetsutbyte﴿.

Läs även artikeln på vår webbplats

Skånsk skogsstrategi ‐The Movie
Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen
runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta
potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan
de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.

Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den skånska skogsstrategin:
”Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden,
Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk
skogsstrategi som avsändare.”

Den bärande idén för filmen har varit att låta fyra personer titta på samma
skogsparti och där se den möjliga potentialen, utifrån sina specialområden.

Under den första inspelningsdagen medverkade Gunnar Isacsson, ekolog på
Skogsstyrelsen ﴾Miljö﴿ och Camilla Jönsson, naturturismföretagare med företagen Robusta
Äventyr och Nyrups Naturhotell ﴾Rekreation﴿. Under den andra och avslutande dagen
medverkade Anton Holmström, Katam ﴾Innovation﴿ och Laura Kofoed Olsson, Sydved
﴾Produktion﴿.

De fyra bidrog som väntat med många intressanta aspekter och tankar som både
underströk potentialen för varje enskilt område men också hur de kan samverka. Detta i
ett soligt och riktigt härligt väder.

Filmerna är planerade att sändas i sociala medier i månadsskiftet augusti/september.

Foto: Från vänster: Laura Kofoed Olsson, Åke Högman, Anton Holmström, Camilla
Jönsson, Gunnar Isacsson

Höstens händelser i vår gemensamma skogskalender
Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att 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!

Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig ellertipsa oss direkt på webben.

> 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, samordnare
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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Glad sommar!
Innan vi går på sommarledighet vill vi ge er ännu ett nyhetsbrev att njuta av i hängmattan.
Det är så roligt nu när många av de aktiviteter som sattes på pränt 2020, bockas av en efter en. Inte i bemärkelsen att de
alla är klara ‐ utan mer att de är påbörjade, att de har involverar så många av er och skapat det nätverk som Skånsk
skogsstrategi satte sig för att bidra med!

Så vad passar inte bättre än att lyfta ett litet urval av dessa aktiviteter så ni får veta mer om vad som hänt och vad som är
på gång i höst!

Innehåll:

• Digital konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet ‐ Save the date 21 oktober!
• Skogen i skolan ‐ vi hör vad Anna Steinwall, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, har att berätta om deras arbete.
• Träbyggnadsseminariet ‐ titta på det i efterhand.
• Skånsk skogsstrategi ‐ The Movie!
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Njut av sommaren så hörs vi av igen i augusti!

Jämställdhet inom skogssektorn ‐ Save the
date!
Boka in redan nu! Den 21:e oktober kl. 9‐12 kör vi en digital konferens om värdet
av jämställdhet i skogsföretagandet.

Målgrupp för dagen är företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar,
nätverk för jämställd skogssektor med flera. Så tipsa gärna vidare om dagen i era nätverk!

Medverkande:

• Malin Wildt Persson Moderator
• Anna Schyman, NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke‐binära i

skogsbranschen
• Marie Appelstrand, Lunds universitet
• Make Equal, Presentation av verktyget ”Respekttrappan”
• Per Mood, Hur bedrivs jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?
• Företagare inom skogssektorn Strategier för en jämställd arbetsplats
• Studentpresentation, Hur skogsmästarskolan integrerar jämställdhet och normkritiskt

tänkande i utbildningen

Inbjudan med anmälningslänk kommer i augusti/september.

Dagen är ett samarbete mellan Hallands skogsprogram och oss från Skånsk
skogsstrategi som ett led i att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra
värdet av jämställdhet i skogsföretagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se

Kontakt Halland, Annica Lindén, annica.linden@lansstyrelsen.se

Läs hela artikeln på vår webbplats

Kretsloppsaffisch från Skogen i skolan
Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Verksamheten bedrivs på
skolans villkor och den främsta metod är utomhuspedagogik. Man har nu tagit en
fram en kretsloppsaffisch som lektionsmaterial, Anna Steinwall är
verksamhetsledare för Skogen i Skolan, anställd av Föreningen Skogen och
ansvarar Skogen i Skolans kansli.

Vad har kansliet för uppgift?
– En hel del. Till exempel att koordinera, utveckla och inspirera Skogen i Skolans regionala
verksamheter samt sprida och paketera goda erfarenheter.

Vi utvecklar läromedel samt förmedlar och informerar om läromedel, övrigt material och
metodik. Vi förvaltar och utvecklar digitala plattformar för Skogen i Skolan och inleder
samarbeten med andra organisationer

Ni har varit i gång i över femtio år men för den som inte känner till ert arbete, hur
skulle du vilja beskriva det?
– Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga
intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor. Vår pedagogiska idé bygger på att
så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers
kunskap om och intresse för skog. Vår metod är fram för allt utomhuspedagogik.
Målgruppen är elever och lärare i grundskolan. Våra främsta uppgifter är att främja
kompetensförsörjningen inom området skog och skapa förståelse för skogssektorn och
skogens
möjligheter.

Berätta om bakgrunden till affischen.
– Affischens innehåll kommer från ett av våra läromedel. Den heter ”Boken om Skogen”.
Då kansliet vid flera tillfällen fått önskemål om utskrift på uppslaget om skogsbrukets
kretslopp i boken, sid 26‐27 beslöt vi att trycka den i affisch‐format. Skogen i Skolan har
många läromedel utöver denna, exempelvis Skolskogsryggsäckar och det digitala
läromedlet Skogslektioner. [Se länkar nederst]

Affischen är ett insteg till lektioner om skogsbruksåtgärder, vad vill ni att barnen
främst ska ta med sig?
– Vi vill visa upp och öka kunskapen och intresset för skogens många värden ‐ socialt
ekonomiskt och ekologiskt. Där är skogsbruket självklart också en viktig del och vi vill höja
kunskapen om hur det går till i praktiken.

Vilka aktiviteter har ni på gång framöver?
– Vi har flera spännande aktiviteter på gång under hösten. Ett exempel är lansering av
material kopplat till allemansrätten ur ett skogsägarperspektiv, det innehåller en
informationsbroschyr, två digitala lektioner, en film, fyra analoga undervisningsupplägg.
Syftet är bland annat minskad friktion och en ökad dialog mellan naturbesökare och
markägare, samt fördjupad kunskap om den svenska allemansrätten hos i första hand
grundskoleelever.

Läs mer om Skogen i skolan på deras webbplats

Se hela konferensen!

Titta gärna på träbyggnadsseminariet i
efterhand!
Den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk
skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö
Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand!

Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:
– Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska synliggöra det såväl skånska som
nationella gröna guldet. Så vi tror och hoppas att dagens seminarium ska visa på värdet
av och möjligheterna med ett ökat träbyggande.

Moderator Jessica Becker, arkitekt och projektkoordinator på Trästad fortsatte:
– För tio år sedan pratade man inte klimat kopplat till träbyggande, nu är det
resonemanget centralt. En av huvuduppgifterna för Trästad är att höja kompetensen för
beställarna och det gäller i hög grad att trä har en mycket positiv klimatpåverkan. Här har
vi också ett processtöd att erbjuda, Wood first.
– Detta och mycket mer kommer vi att belysa under dagens seminarium genom ett antal
mycket spännande initiativ och först ut är Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på
Malmö Stad.

Josephine Nellerup presenterade sedan Malmö Stads arbete för att bli klimatneutrala
2030.
– Utifrån att vi ska bygga cirka 30 000 nya bostäder, och ett stort antal skolor och andra
kommunala byggnader fram till 2030 så är ett klimatneutralt byggande av största vikt.

– Tillsammans med branschen har vi tagit initiativ till en Lokal färdplan för en
klimatneutralt bygg‐ och anläggningssektor i Malmö till 2030, i dagligt tal kallad LFM30,
som nu drivs av branschen med över 160 anslutna byggaktörer, byggherrar,
entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, banker och akademin. Något som vi tror är
en avgörande framgångsfaktor för att göra en klimatomställning är att vi gör det
gemensamt mot samma mål.

Därefter följde Växjö kommuns arbete, presenterat av Olivia Thim,
näringslivsutvecklare i kommunen.
– Vi som ligger i ett skogsbälte har ambitionen att bli Europas första moderna trästad,
vårt första flerfamiljs‐ och höghus i trä byggdes redan 1994. Trä finns i vårt DNA, det är
naturligt för oss att bygga i trä och jobba med det kontinuerligt och målmedvetet.

Hon lyfte fram två exempel, Välle Broar och Torparängen.
– Mycket spännande projekt som går väl ihop med våra mål. Vi strävar efter en
kontinuerligt ökande kunskap om klimatpåverkan när vi bygger nytt i de kommunala
bolagen. Här har vi en stark önskan om att vårt samarbete med näringsliv och akademi,
och den kunskap som det genererar, fortsätter så att vi får en låg klimatpåverkan på hela
byggnationen.

Anna Ervast Öberg är projekt‐ och utvecklingschef på Folkhem i Stockholm som
specialiserat sig på att bygga hus i trä. De genomför nu det uppmärksammade projektet
Cederhusen i området som ska knyta samman ”stenstaden” med Karolinska och KTH, med
alla husen byggda helt i trä.
– Cederhusen kommer att bli världens första innerstadskvarter helt i trä, vilket gör att det
blir ett unikt komplement till Stockholms stadsbild.

– Här opererar vi på en tuff marknad, kunderna är väldigt kräsna på grund av prisbilden,
så vi måste visa att vi att det vi säljer har ett värde

Anna lyfte fram att hon var imponerad av mognadsgraden hos de potentiella köparna. I
början kretsade frågorna mycket till eventuell brand‐ och fuktrisker och Folkhem jobbade
då med att höja kunskapsnivån där man påvisade att byggnationen följer all tänkbara
regelkrav.
– Sedan ändrade frågorna väldigt snabbt karaktär. Nu är det mest avgörande för köparna
själv arkitekturen, sedan kommer att trähus är oslagbara vad gäller klimataspekten, först
på tredje och fjärde plats kommer läge och pris, de brukar alltid komma först.

Avslutade gjorde Andrew Waugh på Waugh Thiselton Architects, London. En byrå
som under många år jobbat internationell med träbyggande.
Andrew framhöll starkt vikten av träets klimat‐ och hållbarhetmässiga fördelar gentemot
betong, stål och cement.
– Det binder koldioxid, skapar tysta byggnadsmiljöer, mindre antal transporter, fördelarna
är väldigt många.
Han avslutade: – Vi behöver ett paradigmskifte. Just nu är inte marknadsandelen för
träbyggande speciellt stor, den måste växa radikalt. Till 2030 hoppas jag på 20%, fast den
borde vara 50 %. Det är bråttom nu.
– Vad som är intressant är att den kaptialstarka gruppen investerare börjar intresseras sig
för gröna och hållbara investeringar, exempelvis i träbyggnationer, det är hoppfullt.

Insatsen i Skånsk skogsstrategi som ligger till grund för aktiviteten:
Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på
skogsråvara. Aktiviteter:
A. Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes
expansivakommuner. Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad
andel träbyggande iden egna kommunen.
B. Stöd ett ökat byggande i trä. Förbättra kunskapen för de som använder träprodukter i
sitt yrke,som t ex arkitekter och designers. Förbättra kunskapen för potentiella köpare av
träprodukter,som t ex hus‐ och möbelköpare ﴾goda exempel, erfarenhetsutbyte﴿.

Läs även artikeln på vår webbplats

Skånsk skogsstrategi ‐The Movie
Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen
runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta
potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan
de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.

Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den skånska skogsstrategin:
”Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden,
Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk
skogsstrategi som avsändare.”

Den bärande idén för filmen har varit att låta fyra personer titta på samma
skogsparti och där se den möjliga potentialen, utifrån sina specialområden.

Under den första inspelningsdagen medverkade Gunnar Isacsson, ekolog på
Skogsstyrelsen ﴾Miljö﴿ och Camilla Jönsson, naturturismföretagare med företagen Robusta
Äventyr och Nyrups Naturhotell ﴾Rekreation﴿. Under den andra och avslutande dagen
medverkade Anton Holmström, Katam ﴾Innovation﴿ och Laura Kofoed Olsson, Sydved
﴾Produktion﴿.

De fyra bidrog som väntat med många intressanta aspekter och tankar som både
underströk potentialen för varje enskilt område men också hur de kan samverka. Detta i
ett soligt och riktigt härligt väder.

Filmerna är planerade att sändas i sociala medier i månadsskiftet augusti/september.

Foto: Från vänster: Laura Kofoed Olsson, Åke Högman, Anton Holmström, Camilla
Jönsson, Gunnar Isacsson

Höstens händelser i vår gemensamma skogskalender
Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att 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!

Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig ellertipsa oss direkt på webben.

> 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, samordnare
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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Glad sommar!
Innan vi går på sommarledighet vill vi ge er ännu ett nyhetsbrev att njuta av i hängmattan.
Det är så roligt nu när många av de aktiviteter som sattes på pränt 2020, bockas av en efter en. Inte i bemärkelsen att de
alla är klara ‐ utan mer att de är påbörjade, att de har involverar så många av er och skapat det nätverk som Skånsk
skogsstrategi satte sig för att bidra med!

Så vad passar inte bättre än att lyfta ett litet urval av dessa aktiviteter så ni får veta mer om vad som hänt och vad som är
på gång i höst!

Innehåll:

• Digital konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet ‐ Save the date 21 oktober!
• Skogen i skolan ‐ vi hör vad Anna Steinwall, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, har att berätta om deras arbete.
• Träbyggnadsseminariet ‐ titta på det i efterhand.
• Skånsk skogsstrategi ‐ The Movie!
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Njut av sommaren så hörs vi av igen i augusti!

Jämställdhet inom skogssektorn ‐ Save the
date!
Boka in redan nu! Den 21:e oktober kl. 9‐12 kör vi en digital konferens om värdet
av jämställdhet i skogsföretagandet.

Målgrupp för dagen är företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar,
nätverk för jämställd skogssektor med flera. Så tipsa gärna vidare om dagen i era nätverk!

Medverkande:

• Malin Wildt Persson Moderator
• Anna Schyman, NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke‐binära i

skogsbranschen
• Marie Appelstrand, Lunds universitet
• Make Equal, Presentation av verktyget ”Respekttrappan”
• Per Mood, Hur bedrivs jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?
• Företagare inom skogssektorn Strategier för en jämställd arbetsplats
• Studentpresentation, Hur skogsmästarskolan integrerar jämställdhet och normkritiskt

tänkande i utbildningen

Inbjudan med anmälningslänk kommer i augusti/september.

Dagen är ett samarbete mellan Hallands skogsprogram och oss från Skånsk
skogsstrategi som ett led i att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra
värdet av jämställdhet i skogsföretagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se

Kontakt Halland, Annica Lindén, annica.linden@lansstyrelsen.se

Läs hela artikeln på vår webbplats

Kretsloppsaffisch från Skogen i skolan
Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Verksamheten bedrivs på
skolans villkor och den främsta metod är utomhuspedagogik. Man har nu tagit en
fram en kretsloppsaffisch som lektionsmaterial, Anna Steinwall är
verksamhetsledare för Skogen i Skolan, anställd av Föreningen Skogen och
ansvarar Skogen i Skolans kansli.

Vad har kansliet för uppgift?
– En hel del. Till exempel att koordinera, utveckla och inspirera Skogen i Skolans regionala
verksamheter samt sprida och paketera goda erfarenheter.

Vi utvecklar läromedel samt förmedlar och informerar om läromedel, övrigt material och
metodik. Vi förvaltar och utvecklar digitala plattformar för Skogen i Skolan och inleder
samarbeten med andra organisationer

Ni har varit i gång i över femtio år men för den som inte känner till ert arbete, hur
skulle du vilja beskriva det?
– Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga
intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor. Vår pedagogiska idé bygger på att
så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers
kunskap om och intresse för skog. Vår metod är fram för allt utomhuspedagogik.
Målgruppen är elever och lärare i grundskolan. Våra främsta uppgifter är att främja
kompetensförsörjningen inom området skog och skapa förståelse för skogssektorn och
skogens
möjligheter.

Berätta om bakgrunden till affischen.
– Affischens innehåll kommer från ett av våra läromedel. Den heter ”Boken om Skogen”.
Då kansliet vid flera tillfällen fått önskemål om utskrift på uppslaget om skogsbrukets
kretslopp i boken, sid 26‐27 beslöt vi att trycka den i affisch‐format. Skogen i Skolan har
många läromedel utöver denna, exempelvis Skolskogsryggsäckar och det digitala
läromedlet Skogslektioner. [Se länkar nederst]

Affischen är ett insteg till lektioner om skogsbruksåtgärder, vad vill ni att barnen
främst ska ta med sig?
– Vi vill visa upp och öka kunskapen och intresset för skogens många värden ‐ socialt
ekonomiskt och ekologiskt. Där är skogsbruket självklart också en viktig del och vi vill höja
kunskapen om hur det går till i praktiken.

Vilka aktiviteter har ni på gång framöver?
– Vi har flera spännande aktiviteter på gång under hösten. Ett exempel är lansering av
material kopplat till allemansrätten ur ett skogsägarperspektiv, det innehåller en
informationsbroschyr, två digitala lektioner, en film, fyra analoga undervisningsupplägg.
Syftet är bland annat minskad friktion och en ökad dialog mellan naturbesökare och
markägare, samt fördjupad kunskap om den svenska allemansrätten hos i första hand
grundskoleelever.

Läs mer om Skogen i skolan på deras webbplats

Se hela konferensen!

Titta gärna på träbyggnadsseminariet i
efterhand!
Den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk
skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö
Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand!

Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:
– Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska synliggöra det såväl skånska som
nationella gröna guldet. Så vi tror och hoppas att dagens seminarium ska visa på värdet
av och möjligheterna med ett ökat träbyggande.

Moderator Jessica Becker, arkitekt och projektkoordinator på Trästad fortsatte:
– För tio år sedan pratade man inte klimat kopplat till träbyggande, nu är det
resonemanget centralt. En av huvuduppgifterna för Trästad är att höja kompetensen för
beställarna och det gäller i hög grad att trä har en mycket positiv klimatpåverkan. Här har
vi också ett processtöd att erbjuda, Wood first.
– Detta och mycket mer kommer vi att belysa under dagens seminarium genom ett antal
mycket spännande initiativ och först ut är Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på
Malmö Stad.

Josephine Nellerup presenterade sedan Malmö Stads arbete för att bli klimatneutrala
2030.
– Utifrån att vi ska bygga cirka 30 000 nya bostäder, och ett stort antal skolor och andra
kommunala byggnader fram till 2030 så är ett klimatneutralt byggande av största vikt.

– Tillsammans med branschen har vi tagit initiativ till en Lokal färdplan för en
klimatneutralt bygg‐ och anläggningssektor i Malmö till 2030, i dagligt tal kallad LFM30,
som nu drivs av branschen med över 160 anslutna byggaktörer, byggherrar,
entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, banker och akademin. Något som vi tror är
en avgörande framgångsfaktor för att göra en klimatomställning är att vi gör det
gemensamt mot samma mål.

Därefter följde Växjö kommuns arbete, presenterat av Olivia Thim,
näringslivsutvecklare i kommunen.
– Vi som ligger i ett skogsbälte har ambitionen att bli Europas första moderna trästad,
vårt första flerfamiljs‐ och höghus i trä byggdes redan 1994. Trä finns i vårt DNA, det är
naturligt för oss att bygga i trä och jobba med det kontinuerligt och målmedvetet.

Hon lyfte fram två exempel, Välle Broar och Torparängen.
– Mycket spännande projekt som går väl ihop med våra mål. Vi strävar efter en
kontinuerligt ökande kunskap om klimatpåverkan när vi bygger nytt i de kommunala
bolagen. Här har vi en stark önskan om att vårt samarbete med näringsliv och akademi,
och den kunskap som det genererar, fortsätter så att vi får en låg klimatpåverkan på hela
byggnationen.

Anna Ervast Öberg är projekt‐ och utvecklingschef på Folkhem i Stockholm som
specialiserat sig på att bygga hus i trä. De genomför nu det uppmärksammade projektet
Cederhusen i området som ska knyta samman ”stenstaden” med Karolinska och KTH, med
alla husen byggda helt i trä.
– Cederhusen kommer att bli världens första innerstadskvarter helt i trä, vilket gör att det
blir ett unikt komplement till Stockholms stadsbild.

– Här opererar vi på en tuff marknad, kunderna är väldigt kräsna på grund av prisbilden,
så vi måste visa att vi att det vi säljer har ett värde

Anna lyfte fram att hon var imponerad av mognadsgraden hos de potentiella köparna. I
början kretsade frågorna mycket till eventuell brand‐ och fuktrisker och Folkhem jobbade
då med att höja kunskapsnivån där man påvisade att byggnationen följer all tänkbara
regelkrav.
– Sedan ändrade frågorna väldigt snabbt karaktär. Nu är det mest avgörande för köparna
själv arkitekturen, sedan kommer att trähus är oslagbara vad gäller klimataspekten, först
på tredje och fjärde plats kommer läge och pris, de brukar alltid komma först.

Avslutade gjorde Andrew Waugh på Waugh Thiselton Architects, London. En byrå
som under många år jobbat internationell med träbyggande.
Andrew framhöll starkt vikten av träets klimat‐ och hållbarhetmässiga fördelar gentemot
betong, stål och cement.
– Det binder koldioxid, skapar tysta byggnadsmiljöer, mindre antal transporter, fördelarna
är väldigt många.
Han avslutade: – Vi behöver ett paradigmskifte. Just nu är inte marknadsandelen för
träbyggande speciellt stor, den måste växa radikalt. Till 2030 hoppas jag på 20%, fast den
borde vara 50 %. Det är bråttom nu.
– Vad som är intressant är att den kaptialstarka gruppen investerare börjar intresseras sig
för gröna och hållbara investeringar, exempelvis i träbyggnationer, det är hoppfullt.

Insatsen i Skånsk skogsstrategi som ligger till grund för aktiviteten:
Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på
skogsråvara. Aktiviteter:
A. Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes
expansivakommuner. Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad
andel träbyggande iden egna kommunen.
B. Stöd ett ökat byggande i trä. Förbättra kunskapen för de som använder träprodukter i
sitt yrke,som t ex arkitekter och designers. Förbättra kunskapen för potentiella köpare av
träprodukter,som t ex hus‐ och möbelköpare ﴾goda exempel, erfarenhetsutbyte﴿.

Läs även artikeln på vår webbplats

Skånsk skogsstrategi ‐The Movie
Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen
runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta
potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan
de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.

Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den skånska skogsstrategin:
”Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden,
Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk
skogsstrategi som avsändare.”

Den bärande idén för filmen har varit att låta fyra personer titta på samma
skogsparti och där se den möjliga potentialen, utifrån sina specialområden.

Under den första inspelningsdagen medverkade Gunnar Isacsson, ekolog på
Skogsstyrelsen ﴾Miljö﴿ och Camilla Jönsson, naturturismföretagare med företagen Robusta
Äventyr och Nyrups Naturhotell ﴾Rekreation﴿. Under den andra och avslutande dagen
medverkade Anton Holmström, Katam ﴾Innovation﴿ och Laura Kofoed Olsson, Sydved
﴾Produktion﴿.

De fyra bidrog som väntat med många intressanta aspekter och tankar som både
underströk potentialen för varje enskilt område men också hur de kan samverka. Detta i
ett soligt och riktigt härligt väder.

Filmerna är planerade att sändas i sociala medier i månadsskiftet augusti/september.

Foto: Från vänster: Laura Kofoed Olsson, Åke Högman, Anton Holmström, Camilla
Jönsson, Gunnar Isacsson

Höstens händelser i vår gemensamma skogskalender
Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att 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!

Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig ellertipsa oss direkt på webben.

> 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, samordnare
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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