
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Det rör på sig!
I förra nyhetsbrevet skrev vi att vi hoppades på, och planerade för, en aktiv höst för den skånska skogen!
Och som på beställning har vi nu en aktivitet som vi lanserar idag samt en aktivitet som kickar igång den 21 oktober!
Vi har även några artiklar med löv‐fokus att erbjuda i månadens nyhetsbrev!

Innehåll:

• Världspremiär! Fyra filmer om den skånska skogens potential.
• Händer det något med aktiviteterna? Och var kan man se det i så fall?
• På väg uppåt! ‐ ett webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn den 21 oktober
• Välja valnöt
• Ädellöv på åkermark
• Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun2021!
• Till bredden fylld ‐ vår gemensamma kalender!
• Följ oss!

Trevlig läsning & tittning!

Fyra filmer om den skånska skogens potential!
Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter
nu fram dess potential inom strategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation i fyra
filmer.

Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika
glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.
Genom filmerna visas också vikten av hur de fyra områdena måste samspela för att vi ska få den ekonomiska, sociala och hållbara
utveckling som är utgångspunkten för såväl det nationella skogsprogrammet som den skånska skogsstrategin.
Medverkande är Anton Holmström från techföretaget Katam ﴾Innovation﴿, naturturismföretagaren Camilla Jönsson ﴾Rekreation﴿, och
Gunnar Isacsson ﴾Miljö﴿ och Laura Kofoed Olsson ﴾Produktion – tidigare anställd på Sydved﴿ båda från Skogsstyrelsen Skåne.

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin. Liksom i styrgruppen som för strategin generellt är dialog ett
mycket viktigt redskap för vägen framåt, något som också blir konkret i filmerna.
Tillsammans för den skånska skogen!

Innovation  Den skånska skogens potential Miljö  Den skånska skogens potential

Produktion  Den skånska skogens potential Rekreation  Den skånska skogens potential

Javisst händer det något! Foto:MostPhotos

Nedan en skärmdump över en handlingsplan.

Händer det något med alla de där
aktiviteterna?
Jo men det gör det! Och för varje aktivitet som vi sparkar igång har vi en
handlingsplan.

Kika gärna runt på våra insats/aktivitetssidor för respektive huvudområde.
Ser du en handlingsplan‐länk ska du klicka där för att få upp handlingsplanen i ett finurligt
pop up‐fönster. Hittar du någon aktivitet som du känner att du eller din organisation vill
engagera er i eller ge synpunkt på? Ja då är det bara att kontakta antingen
"aktivitetsägaren" eller oss på Skånsk skogsstrategis kansli.

Exempel på hur en handlingsplan kan se ut när du klickat dig fram till insats‐ och
aktivitetssidorna:

AKTIVITET R 1 C‐ Se över behov av avtals‐ och nyttjanderättskrivning mellan
markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett
mångbruksperspektiv.

Aktivitetsägare: Helén Rosengren, LRF Skåne ﴾styrgruppen Skånsk skogsstrategi﴿
Medverkande: Styrgruppen Skånsk skogsstrategi
Projektplan: 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. Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi kommer att sprida
information om vägledningen i sina kanaler.
Finansiering: Under behandling
Uppföljning: Halvårsvis
Huvudfråga: Avtals‐ och nyttjanderättsskrivning för tydligare spelregler.

Här hittar du aktiviteter inom Innovation

Här hittar du aktiviteter inom Produktion

Här hittar du aktiviteter inom Miljö

Här hittar du aktiviteter inom Rekreation

Anmäl dig här!

Foto: Jonny Eklöf

På väg uppåt – 

ett webbinarium den 21 oktober om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så
att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god
arbetsplatskultur. Webbinariet är ett samarbete mellan Skåne och
Halland.

Programpunkter att se fram emot!

• Karriär på lika villkor? Anna Schyman, vice ordf. i Nätverket för yrkesverksamma
kvinnor i skogsbranschen ﴾NYKS﴿

• Kvinnors entreprenörskap – en förutsättning för en mer konkurrenskraftig och
jämställd skogssektor? Marie Appelstrand, fil. dr., universitetslektor, Inst.för
Handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

• Skogsmästarskolans roll för en jämställd skogssektor. Emma Eriksson och Anna
Ekberg, studenter på Skogsmästarskolan

• Inkludering för en effektivare räddningstjänst. Per Mood, Tf Räddningschef i
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

• Respekttrappan – 7 steg för praktiskt jämlikhetsarbete. Malin Averstad Ryd,
Jämlikhetskonsult & uppdragssamordnare, Make Equal

Målgrupp:
Företagare, tjänstepersoner, lärare, personer med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd
skogssektor m.fl.

Vi startar kl 9.00 och kör fram till kl 12.00. Tryck på anmälningsknappen nedan för exakta
hållpunkter under dagen. Anmäl dig senast den 19 oktober!
Varmt välkommen!

Ett samarbete mellan Skånsk skogsstrategi och Hallands regionala skogsprogram
Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka
jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz // Kontakt Halland, Annica Lindén

Läs denna och fler aktuelltartiklar på vår webbplats

Jens Peter Skovsgaard, professor i
skogsskötsel vid SLU. Foto: SLU

Välja valnöt
Hybrider av snabbväxande valnöt kan vara ett alternativ i skogsbruket.
Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid SLU, är nu igång med
sitt andra försök.

För sex år sedan anlade du den första omgången snabbväxande valnöt på
Bjärehalvön norr om Hallandsåsen. Hur har utfallet blivit så här långt?
– Vi planterade två olika typer av hybridvalnöt ﴾Juglans x intermedia﴿: NG23 och NG38.
Överlevnaden är på topp och båda växer mycket snabbt.

Vad är det med valnötsträdet som gör det intressant i en skånsk kontext och hur
värderar du valnöt ur ett klimaperspektiv?
– Valnöt växer redan bra på många ställen i Götaland och Svealand. Den nuvarande eller
förväntade temperaturhöjningen kommer att gynna valnöt ytterligare.

Vad ser du för möjligheter på sikt?
– Det finns en stor efterfrågan på virke av valnöt och marknadspriset är högt, ofta högre
än för ek. Valnöt är en nischprodukt med en potential över genomsnittet.

Vilka utmaningar står man inför i ett sådant här projekt?
– Tyvärr så har det varit ett problem med att få toppskotten att mogna. Därför finns det
oväntat många klykor i det första experimentet. Båda typerna reagerade å andra sidan
positivt på gödsling och på ogräsbekämpning. Vi har gjort nya experiment på andra orter
i både Götaland och Sveland för att undersöka detta ytterligare. De nya experimenten
inkluderar ett större antal olika arter och valnötshybrider.

Det finns en del restriktioner som omgärdar den här typen av träd på vilket sätt
anpassas testet efter dem?
– Vår forskning om valnöt sker oberoende av restriktioner. Restriktioner är en
administrativ fråga, eller en följd av lagstiftning, och kan ändras om så önskas.
Skogspolitiska frågor ingår inte i den här fasen av projektet.

Testerna görs också för att se om man kan odla valnöt i större skala, kommer vi se
väldiga valnötsskogar i Skåne och södra Sverige i framtiden?
– Det tror jag inte. Däremot att framsynta skogsägare och förvaltare kommer att odla
valnöt som en värdeproducerande nischprodukt. Dessutom kan de ju njuta av att äta
nötterna i väntan på att timret ska bli klart för avverkning!

Text: Åke Högman

Läs klart hela artikeln här!

Övre bilden ‐ En 18‐årig ekplantering på
åkermark där vitsippa har etablerats.

Nedre bilden ‐ En 80‐årig ekplantering på
åkermark där de artrika fält‐ och buskskikten
har hunnit etablera sig och liknar hur det ser
ut i ekbestånd på gammal skogsmark.
Foto: Jörg Brunet, SLU

Ädellöv på åkermark
Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den
biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har
kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60‐80 år.
Det visar en ny studie som är ett samarbete mellan Sara Cousins och Jessica
Lindgren vid Stockholms universitet och Per‐Ola Hedwall och Jörg Brunet vid SLU
i Alnarp. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna och ställde ett gäng frågor till
Jörg.

Hur uppkom själva studien?
– Jag har länge varit intresserad av frågan om de arter som vi uppskattar att se i gammal
lövskog, som vitsippa eller liljekonvalj, också med tiden hittar till nyplanterad lövskog på
åkermark. Undersökningsområdet vid Skabersjö känner jag till sedan doktorandtiden på
1990‐talet. Mina studier av historiska kartor och andra källor visade att det förmodligen
inte finns något annat område i Sverige med en så bra uppsättning av
lövskogsplanteringar på gammal åkermark, med tanke på planteringarnas stora antal, och
varierande ålder och avstånd från äldre skog.

SLU har här samarbetat med Stockholms Universitet, hur startade det?
– Vi och våra kollegor i Stockholm är medlemmar i ett internationellt forskarnätverk som
heter Fleur. Vi har tidigare samarbetat i ett större europeiskt forskningsprojekt som hette
Small Forest, där vi undersökte biologisk mångfald och så kallade ekosystemtjänster i små
skogar i jordbrukslandskap. Efter det sökte vi och fick medel från Naturvårdsverket för ett
svenskt uppföljningsprojekt, Smålöv. Den här studien är en del av Smålöv‐projektet, där vi
undersökte småskogar i fyra jordbrukslandskap, två i Skåne och två i Sörmland.

Ni har studerat hur skogsväxter koloniserar i små lövskogar som har planterats på
nedlagd åkermark i Skåne. Hur gjorde ni urvalet?
– Vi ville studera effekter av både beståndsålder och avstånd från äldre skog med
spridningskällor för typiska skogsväxter. I Skabersjö‐området fanns det många
planteringar att välja bland längs dessa gradienter, men vi fick utesluta vissa som låg nära
varandra för att undvika ”dubbletter”. Vi fokuserade på ekplanteringar, då vi visste sedan
tidigare att ljusförhållandena under ek är lagom för etablering av skogsväxter, inte för
ljust, som under björk, och inte för mörkt, som under bok eller gran.

Vilket var utfallet av studien?
– Ädellövplanteringar på åkermark kan efter 60–80 år ha fått en skogsflora som till stor
del liknar den i ädellövskog på gammal skogsmark, men bara om det finns gammal
ädellövskog i direkt närhet. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det
betydligt långsammare. Där hittade vi ungefär hälften så många typiska skogsväxter som i
gammal skog efter runt 100 år. I båda typerna av planteringar blir alltså floran med tiden
allt mer lik den i gammal ädellövskog, men det tar olika lång tid. Lövskogsplanteringarnas
ålder och avstånd till närmsta lövskog med kontinuitet har alltså stor betydelse för antalet
typiska skogsväxter....

Läs artikeln här!

Arkitektritade vindskyddet ”pod” vid
Skåneleden Vattenriket, Österslöv. Foto:
Arknat

Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun
Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur‐ och Fritidschefers förening. I år delad
Jönköping, Sundsvall och Olofström förstaplatsen. I Skåne försvarade Kristianstad
sin topplacering som bästa skånska kommun.

Vi har intervjuat Jenny Sahlström som är friluftsstrateg i kommunen och den som
samordnar arbetet med friluftsliv. Så gå in och läs om hur Kristinastad kommun lyckats
placera sig i topp även i år!

Vår gemensamma skogskalender är till bredden fylld!
Det var någon klok person som sa:
‐ Här finns ju många kurser samlade, på ett och samma ställe,
från många olika skogsaktörer. Så bra! Så smidigt!

Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att alla med skånsk skoglig
koppling kan få plats, synas och mötas.

Fortsätt även gärna att tipsa oss om kurser och aktiviteter. 
Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig eller tipsa 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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Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter
nu fram dess potential inom strategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation i fyra
filmer.
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Nedan en skärmdump över en handlingsplan.

Händer det något med alla de där
aktiviteterna?
Jo men det gör det! Och för varje aktivitet som vi sparkar igång har vi en
handlingsplan.

Kika gärna runt på våra insats/aktivitetssidor för respektive huvudområde.
Ser du en handlingsplan‐länk ska du klicka där för att få upp handlingsplanen i ett finurligt
pop up‐fönster. Hittar du någon aktivitet som du känner att du eller din organisation vill
engagera er i eller ge synpunkt på? Ja då är det bara att kontakta antingen
"aktivitetsägaren" eller oss på Skånsk skogsstrategis kansli.

Exempel på hur en handlingsplan kan se ut när du klickat dig fram till insats‐ och
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AKTIVITET R 1 C‐ Se över behov av avtals‐ och nyttjanderättskrivning mellan
markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett
mångbruksperspektiv.

Aktivitetsägare: Helén Rosengren, LRF Skåne ﴾styrgruppen Skånsk skogsstrategi﴿
Medverkande: Styrgruppen Skånsk skogsstrategi
Projektplan: 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. Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi kommer att sprida
information om vägledningen i sina kanaler.
Finansiering: Under behandling
Uppföljning: Halvårsvis
Huvudfråga: Avtals‐ och nyttjanderättsskrivning för tydligare spelregler.

Här hittar du aktiviteter inom Innovation

Här hittar du aktiviteter inom Produktion
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Här hittar du aktiviteter inom Rekreation

Anmäl dig här!
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Välja valnöt
Hybrider av snabbväxande valnöt kan vara ett alternativ i skogsbruket.
Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid SLU, är nu igång med
sitt andra försök.

För sex år sedan anlade du den första omgången snabbväxande valnöt på
Bjärehalvön norr om Hallandsåsen. Hur har utfallet blivit så här långt?
– Vi planterade två olika typer av hybridvalnöt ﴾Juglans x intermedia﴿: NG23 och NG38.
Överlevnaden är på topp och båda växer mycket snabbt.

Vad är det med valnötsträdet som gör det intressant i en skånsk kontext och hur
värderar du valnöt ur ett klimaperspektiv?
– Valnöt växer redan bra på många ställen i Götaland och Svealand. Den nuvarande eller
förväntade temperaturhöjningen kommer att gynna valnöt ytterligare.

Vad ser du för möjligheter på sikt?
– Det finns en stor efterfrågan på virke av valnöt och marknadspriset är högt, ofta högre
än för ek. Valnöt är en nischprodukt med en potential över genomsnittet.

Vilka utmaningar står man inför i ett sådant här projekt?
– Tyvärr så har det varit ett problem med att få toppskotten att mogna. Därför finns det
oväntat många klykor i det första experimentet. Båda typerna reagerade å andra sidan
positivt på gödsling och på ogräsbekämpning. Vi har gjort nya experiment på andra orter
i både Götaland och Sveland för att undersöka detta ytterligare. De nya experimenten
inkluderar ett större antal olika arter och valnötshybrider.

Det finns en del restriktioner som omgärdar den här typen av träd på vilket sätt
anpassas testet efter dem?
– Vår forskning om valnöt sker oberoende av restriktioner. Restriktioner är en
administrativ fråga, eller en följd av lagstiftning, och kan ändras om så önskas.
Skogspolitiska frågor ingår inte i den här fasen av projektet.

Testerna görs också för att se om man kan odla valnöt i större skala, kommer vi se
väldiga valnötsskogar i Skåne och södra Sverige i framtiden?
– Det tror jag inte. Däremot att framsynta skogsägare och förvaltare kommer att odla
valnöt som en värdeproducerande nischprodukt. Dessutom kan de ju njuta av att äta
nötterna i väntan på att timret ska bli klart för avverkning!

Text: Åke Högman

Läs klart hela artikeln här!

Övre bilden ‐ En 18‐årig ekplantering på
åkermark där vitsippa har etablerats.

Nedre bilden ‐ En 80‐årig ekplantering på
åkermark där de artrika fält‐ och buskskikten
har hunnit etablera sig och liknar hur det ser
ut i ekbestånd på gammal skogsmark.
Foto: Jörg Brunet, SLU

Ädellöv på åkermark
Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den
biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har
kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60‐80 år.
Det visar en ny studie som är ett samarbete mellan Sara Cousins och Jessica
Lindgren vid Stockholms universitet och Per‐Ola Hedwall och Jörg Brunet vid SLU
i Alnarp. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna och ställde ett gäng frågor till
Jörg.

Hur uppkom själva studien?
– Jag har länge varit intresserad av frågan om de arter som vi uppskattar att se i gammal
lövskog, som vitsippa eller liljekonvalj, också med tiden hittar till nyplanterad lövskog på
åkermark. Undersökningsområdet vid Skabersjö känner jag till sedan doktorandtiden på
1990‐talet. Mina studier av historiska kartor och andra källor visade att det förmodligen
inte finns något annat område i Sverige med en så bra uppsättning av
lövskogsplanteringar på gammal åkermark, med tanke på planteringarnas stora antal, och
varierande ålder och avstånd från äldre skog.

SLU har här samarbetat med Stockholms Universitet, hur startade det?
– Vi och våra kollegor i Stockholm är medlemmar i ett internationellt forskarnätverk som
heter Fleur. Vi har tidigare samarbetat i ett större europeiskt forskningsprojekt som hette
Small Forest, där vi undersökte biologisk mångfald och så kallade ekosystemtjänster i små
skogar i jordbrukslandskap. Efter det sökte vi och fick medel från Naturvårdsverket för ett
svenskt uppföljningsprojekt, Smålöv. Den här studien är en del av Smålöv‐projektet, där vi
undersökte småskogar i fyra jordbrukslandskap, två i Skåne och två i Sörmland.

Ni har studerat hur skogsväxter koloniserar i små lövskogar som har planterats på
nedlagd åkermark i Skåne. Hur gjorde ni urvalet?
– Vi ville studera effekter av både beståndsålder och avstånd från äldre skog med
spridningskällor för typiska skogsväxter. I Skabersjö‐området fanns det många
planteringar att välja bland längs dessa gradienter, men vi fick utesluta vissa som låg nära
varandra för att undvika ”dubbletter”. Vi fokuserade på ekplanteringar, då vi visste sedan
tidigare att ljusförhållandena under ek är lagom för etablering av skogsväxter, inte för
ljust, som under björk, och inte för mörkt, som under bok eller gran.

Vilket var utfallet av studien?
– Ädellövplanteringar på åkermark kan efter 60–80 år ha fått en skogsflora som till stor
del liknar den i ädellövskog på gammal skogsmark, men bara om det finns gammal
ädellövskog i direkt närhet. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det
betydligt långsammare. Där hittade vi ungefär hälften så många typiska skogsväxter som i
gammal skog efter runt 100 år. I båda typerna av planteringar blir alltså floran med tiden
allt mer lik den i gammal ädellövskog, men det tar olika lång tid. Lövskogsplanteringarnas
ålder och avstånd till närmsta lövskog med kontinuitet har alltså stor betydelse för antalet
typiska skogsväxter....

Läs artikeln här!

Arkitektritade vindskyddet ”pod” vid
Skåneleden Vattenriket, Österslöv. Foto:
Arknat

Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun
Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur‐ och Fritidschefers förening. I år delad
Jönköping, Sundsvall och Olofström förstaplatsen. I Skåne försvarade Kristianstad
sin topplacering som bästa skånska kommun.

Vi har intervjuat Jenny Sahlström som är friluftsstrateg i kommunen och den som
samordnar arbetet med friluftsliv. Så gå in och läs om hur Kristinastad kommun lyckats
placera sig i topp även i år!

Vår gemensamma skogskalender är till bredden fylld!
Det var någon klok person som sa:
‐ Här finns ju många kurser samlade, på ett och samma ställe,
från många olika skogsaktörer. Så bra! Så smidigt!

Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att alla med skånsk skoglig
koppling kan få plats, synas och mötas.

Fortsätt även gärna att tipsa oss om kurser och aktiviteter. 
Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig eller tipsa 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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Det rör på sig!
I förra nyhetsbrevet skrev vi att vi hoppades på, och planerade för, en aktiv höst för den skånska skogen!
Och som på beställning har vi nu en aktivitet som vi lanserar idag samt en aktivitet som kickar igång den 21 oktober!
Vi har även några artiklar med löv‐fokus att erbjuda i månadens nyhetsbrev!

Innehåll:

• Världspremiär! Fyra filmer om den skånska skogens potential.
• Händer det något med aktiviteterna? Och var kan man se det i så fall?
• På väg uppåt! ‐ ett webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn den 21 oktober
• Välja valnöt
• Ädellöv på åkermark
• Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun2021!
• Till bredden fylld ‐ vår gemensamma kalender!
• Följ oss!

Trevlig läsning & tittning!

Fyra filmer om den skånska skogens potential!
Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter
nu fram dess potential inom strategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation i fyra
filmer.

Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika
glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.
Genom filmerna visas också vikten av hur de fyra områdena måste samspela för att vi ska få den ekonomiska, sociala och hållbara
utveckling som är utgångspunkten för såväl det nationella skogsprogrammet som den skånska skogsstrategin.
Medverkande är Anton Holmström från techföretaget Katam ﴾Innovation﴿, naturturismföretagaren Camilla Jönsson ﴾Rekreation﴿, och
Gunnar Isacsson ﴾Miljö﴿ och Laura Kofoed Olsson ﴾Produktion – tidigare anställd på Sydved﴿ båda från Skogsstyrelsen Skåne.

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin. Liksom i styrgruppen som för strategin generellt är dialog ett
mycket viktigt redskap för vägen framåt, något som också blir konkret i filmerna.
Tillsammans för den skånska skogen!

Innovation  Den skånska skogens potential Miljö  Den skånska skogens potential

Produktion  Den skånska skogens potential Rekreation  Den skånska skogens potential

Javisst händer det något! Foto:MostPhotos

Nedan en skärmdump över en handlingsplan.

Händer det något med alla de där
aktiviteterna?
Jo men det gör det! Och för varje aktivitet som vi sparkar igång har vi en
handlingsplan.

Kika gärna runt på våra insats/aktivitetssidor för respektive huvudområde.
Ser du en handlingsplan‐länk ska du klicka där för att få upp handlingsplanen i ett finurligt
pop up‐fönster. Hittar du någon aktivitet som du känner att du eller din organisation vill
engagera er i eller ge synpunkt på? Ja då är det bara att kontakta antingen
"aktivitetsägaren" eller oss på Skånsk skogsstrategis kansli.

Exempel på hur en handlingsplan kan se ut när du klickat dig fram till insats‐ och
aktivitetssidorna:

AKTIVITET R 1 C‐ Se över behov av avtals‐ och nyttjanderättskrivning mellan
markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett
mångbruksperspektiv.

Aktivitetsägare: Helén Rosengren, LRF Skåne ﴾styrgruppen Skånsk skogsstrategi﴿
Medverkande: Styrgruppen Skånsk skogsstrategi
Projektplan: 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. Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi kommer att sprida
information om vägledningen i sina kanaler.
Finansiering: Under behandling
Uppföljning: Halvårsvis
Huvudfråga: Avtals‐ och nyttjanderättsskrivning för tydligare spelregler.

Här hittar du aktiviteter inom Innovation

Här hittar du aktiviteter inom Produktion

Här hittar du aktiviteter inom Miljö

Här hittar du aktiviteter inom Rekreation

Anmäl dig här!

Foto: Jonny Eklöf

På väg uppåt – 

ett webbinarium den 21 oktober om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så
att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god
arbetsplatskultur. Webbinariet är ett samarbete mellan Skåne och
Halland.

Programpunkter att se fram emot!

• Karriär på lika villkor? Anna Schyman, vice ordf. i Nätverket för yrkesverksamma
kvinnor i skogsbranschen ﴾NYKS﴿

• Kvinnors entreprenörskap – en förutsättning för en mer konkurrenskraftig och
jämställd skogssektor? Marie Appelstrand, fil. dr., universitetslektor, Inst.för
Handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

• Skogsmästarskolans roll för en jämställd skogssektor. Emma Eriksson och Anna
Ekberg, studenter på Skogsmästarskolan

• Inkludering för en effektivare räddningstjänst. Per Mood, Tf Räddningschef i
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

• Respekttrappan – 7 steg för praktiskt jämlikhetsarbete. Malin Averstad Ryd,
Jämlikhetskonsult & uppdragssamordnare, Make Equal

Målgrupp:
Företagare, tjänstepersoner, lärare, personer med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd
skogssektor m.fl.

Vi startar kl 9.00 och kör fram till kl 12.00. Tryck på anmälningsknappen nedan för exakta
hållpunkter under dagen. Anmäl dig senast den 19 oktober!
Varmt välkommen!

Ett samarbete mellan Skånsk skogsstrategi och Hallands regionala skogsprogram
Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka
jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz // Kontakt Halland, Annica Lindén

Läs denna och fler aktuelltartiklar på vår webbplats

Jens Peter Skovsgaard, professor i
skogsskötsel vid SLU. Foto: SLU

Välja valnöt
Hybrider av snabbväxande valnöt kan vara ett alternativ i skogsbruket.
Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid SLU, är nu igång med
sitt andra försök.

För sex år sedan anlade du den första omgången snabbväxande valnöt på
Bjärehalvön norr om Hallandsåsen. Hur har utfallet blivit så här långt?
– Vi planterade två olika typer av hybridvalnöt ﴾Juglans x intermedia﴿: NG23 och NG38.
Överlevnaden är på topp och båda växer mycket snabbt.

Vad är det med valnötsträdet som gör det intressant i en skånsk kontext och hur
värderar du valnöt ur ett klimaperspektiv?
– Valnöt växer redan bra på många ställen i Götaland och Svealand. Den nuvarande eller
förväntade temperaturhöjningen kommer att gynna valnöt ytterligare.

Vad ser du för möjligheter på sikt?
– Det finns en stor efterfrågan på virke av valnöt och marknadspriset är högt, ofta högre
än för ek. Valnöt är en nischprodukt med en potential över genomsnittet.

Vilka utmaningar står man inför i ett sådant här projekt?
– Tyvärr så har det varit ett problem med att få toppskotten att mogna. Därför finns det
oväntat många klykor i det första experimentet. Båda typerna reagerade å andra sidan
positivt på gödsling och på ogräsbekämpning. Vi har gjort nya experiment på andra orter
i både Götaland och Sveland för att undersöka detta ytterligare. De nya experimenten
inkluderar ett större antal olika arter och valnötshybrider.

Det finns en del restriktioner som omgärdar den här typen av träd på vilket sätt
anpassas testet efter dem?
– Vår forskning om valnöt sker oberoende av restriktioner. Restriktioner är en
administrativ fråga, eller en följd av lagstiftning, och kan ändras om så önskas.
Skogspolitiska frågor ingår inte i den här fasen av projektet.

Testerna görs också för att se om man kan odla valnöt i större skala, kommer vi se
väldiga valnötsskogar i Skåne och södra Sverige i framtiden?
– Det tror jag inte. Däremot att framsynta skogsägare och förvaltare kommer att odla
valnöt som en värdeproducerande nischprodukt. Dessutom kan de ju njuta av att äta
nötterna i väntan på att timret ska bli klart för avverkning!

Text: Åke Högman

Läs klart hela artikeln här!

Övre bilden ‐ En 18‐årig ekplantering på
åkermark där vitsippa har etablerats.

Nedre bilden ‐ En 80‐årig ekplantering på
åkermark där de artrika fält‐ och buskskikten
har hunnit etablera sig och liknar hur det ser
ut i ekbestånd på gammal skogsmark.
Foto: Jörg Brunet, SLU

Ädellöv på åkermark
Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den
biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har
kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60‐80 år.
Det visar en ny studie som är ett samarbete mellan Sara Cousins och Jessica
Lindgren vid Stockholms universitet och Per‐Ola Hedwall och Jörg Brunet vid SLU
i Alnarp. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna och ställde ett gäng frågor till
Jörg.

Hur uppkom själva studien?
– Jag har länge varit intresserad av frågan om de arter som vi uppskattar att se i gammal
lövskog, som vitsippa eller liljekonvalj, också med tiden hittar till nyplanterad lövskog på
åkermark. Undersökningsområdet vid Skabersjö känner jag till sedan doktorandtiden på
1990‐talet. Mina studier av historiska kartor och andra källor visade att det förmodligen
inte finns något annat område i Sverige med en så bra uppsättning av
lövskogsplanteringar på gammal åkermark, med tanke på planteringarnas stora antal, och
varierande ålder och avstånd från äldre skog.

SLU har här samarbetat med Stockholms Universitet, hur startade det?
– Vi och våra kollegor i Stockholm är medlemmar i ett internationellt forskarnätverk som
heter Fleur. Vi har tidigare samarbetat i ett större europeiskt forskningsprojekt som hette
Small Forest, där vi undersökte biologisk mångfald och så kallade ekosystemtjänster i små
skogar i jordbrukslandskap. Efter det sökte vi och fick medel från Naturvårdsverket för ett
svenskt uppföljningsprojekt, Smålöv. Den här studien är en del av Smålöv‐projektet, där vi
undersökte småskogar i fyra jordbrukslandskap, två i Skåne och två i Sörmland.

Ni har studerat hur skogsväxter koloniserar i små lövskogar som har planterats på
nedlagd åkermark i Skåne. Hur gjorde ni urvalet?
– Vi ville studera effekter av både beståndsålder och avstånd från äldre skog med
spridningskällor för typiska skogsväxter. I Skabersjö‐området fanns det många
planteringar att välja bland längs dessa gradienter, men vi fick utesluta vissa som låg nära
varandra för att undvika ”dubbletter”. Vi fokuserade på ekplanteringar, då vi visste sedan
tidigare att ljusförhållandena under ek är lagom för etablering av skogsväxter, inte för
ljust, som under björk, och inte för mörkt, som under bok eller gran.

Vilket var utfallet av studien?
– Ädellövplanteringar på åkermark kan efter 60–80 år ha fått en skogsflora som till stor
del liknar den i ädellövskog på gammal skogsmark, men bara om det finns gammal
ädellövskog i direkt närhet. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det
betydligt långsammare. Där hittade vi ungefär hälften så många typiska skogsväxter som i
gammal skog efter runt 100 år. I båda typerna av planteringar blir alltså floran med tiden
allt mer lik den i gammal ädellövskog, men det tar olika lång tid. Lövskogsplanteringarnas
ålder och avstånd till närmsta lövskog med kontinuitet har alltså stor betydelse för antalet
typiska skogsväxter....

Läs artikeln här!

Arkitektritade vindskyddet ”pod” vid
Skåneleden Vattenriket, Österslöv. Foto:
Arknat

Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun
Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur‐ och Fritidschefers förening. I år delad
Jönköping, Sundsvall och Olofström förstaplatsen. I Skåne försvarade Kristianstad
sin topplacering som bästa skånska kommun.

Vi har intervjuat Jenny Sahlström som är friluftsstrateg i kommunen och den som
samordnar arbetet med friluftsliv. Så gå in och läs om hur Kristinastad kommun lyckats
placera sig i topp även i år!

Vår gemensamma skogskalender är till bredden fylld!
Det var någon klok person som sa:
‐ Här finns ju många kurser samlade, på ett och samma ställe,
från många olika skogsaktörer. Så bra! Så smidigt!

Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att alla med skånsk skoglig
koppling kan få plats, synas och mötas.

Fortsätt även gärna att tipsa oss om kurser och aktiviteter. 
Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig eller tipsa 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
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Det rör på sig!
I förra nyhetsbrevet skrev vi att vi hoppades på, och planerade för, en aktiv höst för den skånska skogen!
Och som på beställning har vi nu en aktivitet som vi lanserar idag samt en aktivitet som kickar igång den 21 oktober!
Vi har även några artiklar med löv‐fokus att erbjuda i månadens nyhetsbrev!

Innehåll:

• Världspremiär! Fyra filmer om den skånska skogens potential.
• Händer det något med aktiviteterna? Och var kan man se det i så fall?
• På väg uppåt! ‐ ett webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn den 21 oktober
• Välja valnöt
• Ädellöv på åkermark
• Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun2021!
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• Följ oss!

Trevlig läsning & tittning!

Fyra filmer om den skånska skogens potential!
Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter
nu fram dess potential inom strategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation i fyra
filmer.

Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika
glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.
Genom filmerna visas också vikten av hur de fyra områdena måste samspela för att vi ska få den ekonomiska, sociala och hållbara
utveckling som är utgångspunkten för såväl det nationella skogsprogrammet som den skånska skogsstrategin.
Medverkande är Anton Holmström från techföretaget Katam ﴾Innovation﴿, naturturismföretagaren Camilla Jönsson ﴾Rekreation﴿, och
Gunnar Isacsson ﴾Miljö﴿ och Laura Kofoed Olsson ﴾Produktion – tidigare anställd på Sydved﴿ båda från Skogsstyrelsen Skåne.

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin. Liksom i styrgruppen som för strategin generellt är dialog ett
mycket viktigt redskap för vägen framåt, något som också blir konkret i filmerna.
Tillsammans för den skånska skogen!

Innovation  Den skånska skogens potential Miljö  Den skånska skogens potential

Produktion  Den skånska skogens potential Rekreation  Den skånska skogens potential

Javisst händer det något! Foto:MostPhotos

Nedan en skärmdump över en handlingsplan.

Händer det något med alla de där
aktiviteterna?
Jo men det gör det! Och för varje aktivitet som vi sparkar igång har vi en
handlingsplan.

Kika gärna runt på våra insats/aktivitetssidor för respektive huvudområde.
Ser du en handlingsplan‐länk ska du klicka där för att få upp handlingsplanen i ett finurligt
pop up‐fönster. Hittar du någon aktivitet som du känner att du eller din organisation vill
engagera er i eller ge synpunkt på? Ja då är det bara att kontakta antingen
"aktivitetsägaren" eller oss på Skånsk skogsstrategis kansli.

Exempel på hur en handlingsplan kan se ut när du klickat dig fram till insats‐ och
aktivitetssidorna:

AKTIVITET R 1 C‐ Se över behov av avtals‐ och nyttjanderättskrivning mellan
markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett
mångbruksperspektiv.

Aktivitetsägare: Helén Rosengren, LRF Skåne ﴾styrgruppen Skånsk skogsstrategi﴿
Medverkande: Styrgruppen Skånsk skogsstrategi
Projektplan: 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. Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi kommer att sprida
information om vägledningen i sina kanaler.
Finansiering: Under behandling
Uppföljning: Halvårsvis
Huvudfråga: Avtals‐ och nyttjanderättsskrivning för tydligare spelregler.

Här hittar du aktiviteter inom Innovation

Här hittar du aktiviteter inom Produktion

Här hittar du aktiviteter inom Miljö

Här hittar du aktiviteter inom Rekreation

Anmäl dig här!

Foto: Jonny Eklöf

På väg uppåt – 

ett webbinarium den 21 oktober om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så
att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god
arbetsplatskultur. Webbinariet är ett samarbete mellan Skåne och
Halland.

Programpunkter att se fram emot!

• Karriär på lika villkor? Anna Schyman, vice ordf. i Nätverket för yrkesverksamma
kvinnor i skogsbranschen ﴾NYKS﴿

• Kvinnors entreprenörskap – en förutsättning för en mer konkurrenskraftig och
jämställd skogssektor? Marie Appelstrand, fil. dr., universitetslektor, Inst.för
Handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

• Skogsmästarskolans roll för en jämställd skogssektor. Emma Eriksson och Anna
Ekberg, studenter på Skogsmästarskolan

• Inkludering för en effektivare räddningstjänst. Per Mood, Tf Räddningschef i
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

• Respekttrappan – 7 steg för praktiskt jämlikhetsarbete. Malin Averstad Ryd,
Jämlikhetskonsult & uppdragssamordnare, Make Equal

Målgrupp:
Företagare, tjänstepersoner, lärare, personer med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd
skogssektor m.fl.

Vi startar kl 9.00 och kör fram till kl 12.00. Tryck på anmälningsknappen nedan för exakta
hållpunkter under dagen. Anmäl dig senast den 19 oktober!
Varmt välkommen!

Ett samarbete mellan Skånsk skogsstrategi och Hallands regionala skogsprogram
Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka
jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz // Kontakt Halland, Annica Lindén

Läs denna och fler aktuelltartiklar på vår webbplats

Jens Peter Skovsgaard, professor i
skogsskötsel vid SLU. Foto: SLU

Välja valnöt
Hybrider av snabbväxande valnöt kan vara ett alternativ i skogsbruket.
Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid SLU, är nu igång med
sitt andra försök.

För sex år sedan anlade du den första omgången snabbväxande valnöt på
Bjärehalvön norr om Hallandsåsen. Hur har utfallet blivit så här långt?
– Vi planterade två olika typer av hybridvalnöt ﴾Juglans x intermedia﴿: NG23 och NG38.
Överlevnaden är på topp och båda växer mycket snabbt.

Vad är det med valnötsträdet som gör det intressant i en skånsk kontext och hur
värderar du valnöt ur ett klimaperspektiv?
– Valnöt växer redan bra på många ställen i Götaland och Svealand. Den nuvarande eller
förväntade temperaturhöjningen kommer att gynna valnöt ytterligare.

Vad ser du för möjligheter på sikt?
– Det finns en stor efterfrågan på virke av valnöt och marknadspriset är högt, ofta högre
än för ek. Valnöt är en nischprodukt med en potential över genomsnittet.

Vilka utmaningar står man inför i ett sådant här projekt?
– Tyvärr så har det varit ett problem med att få toppskotten att mogna. Därför finns det
oväntat många klykor i det första experimentet. Båda typerna reagerade å andra sidan
positivt på gödsling och på ogräsbekämpning. Vi har gjort nya experiment på andra orter
i både Götaland och Sveland för att undersöka detta ytterligare. De nya experimenten
inkluderar ett större antal olika arter och valnötshybrider.

Det finns en del restriktioner som omgärdar den här typen av träd på vilket sätt
anpassas testet efter dem?
– Vår forskning om valnöt sker oberoende av restriktioner. Restriktioner är en
administrativ fråga, eller en följd av lagstiftning, och kan ändras om så önskas.
Skogspolitiska frågor ingår inte i den här fasen av projektet.

Testerna görs också för att se om man kan odla valnöt i större skala, kommer vi se
väldiga valnötsskogar i Skåne och södra Sverige i framtiden?
– Det tror jag inte. Däremot att framsynta skogsägare och förvaltare kommer att odla
valnöt som en värdeproducerande nischprodukt. Dessutom kan de ju njuta av att äta
nötterna i väntan på att timret ska bli klart för avverkning!

Text: Åke Högman

Läs klart hela artikeln här!

Övre bilden ‐ En 18‐årig ekplantering på
åkermark där vitsippa har etablerats.

Nedre bilden ‐ En 80‐årig ekplantering på
åkermark där de artrika fält‐ och buskskikten
har hunnit etablera sig och liknar hur det ser
ut i ekbestånd på gammal skogsmark.
Foto: Jörg Brunet, SLU

Ädellöv på åkermark
Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den
biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har
kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60‐80 år.
Det visar en ny studie som är ett samarbete mellan Sara Cousins och Jessica
Lindgren vid Stockholms universitet och Per‐Ola Hedwall och Jörg Brunet vid SLU
i Alnarp. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna och ställde ett gäng frågor till
Jörg.

Hur uppkom själva studien?
– Jag har länge varit intresserad av frågan om de arter som vi uppskattar att se i gammal
lövskog, som vitsippa eller liljekonvalj, också med tiden hittar till nyplanterad lövskog på
åkermark. Undersökningsområdet vid Skabersjö känner jag till sedan doktorandtiden på
1990‐talet. Mina studier av historiska kartor och andra källor visade att det förmodligen
inte finns något annat område i Sverige med en så bra uppsättning av
lövskogsplanteringar på gammal åkermark, med tanke på planteringarnas stora antal, och
varierande ålder och avstånd från äldre skog.

SLU har här samarbetat med Stockholms Universitet, hur startade det?
– Vi och våra kollegor i Stockholm är medlemmar i ett internationellt forskarnätverk som
heter Fleur. Vi har tidigare samarbetat i ett större europeiskt forskningsprojekt som hette
Small Forest, där vi undersökte biologisk mångfald och så kallade ekosystemtjänster i små
skogar i jordbrukslandskap. Efter det sökte vi och fick medel från Naturvårdsverket för ett
svenskt uppföljningsprojekt, Smålöv. Den här studien är en del av Smålöv‐projektet, där vi
undersökte småskogar i fyra jordbrukslandskap, två i Skåne och två i Sörmland.

Ni har studerat hur skogsväxter koloniserar i små lövskogar som har planterats på
nedlagd åkermark i Skåne. Hur gjorde ni urvalet?
– Vi ville studera effekter av både beståndsålder och avstånd från äldre skog med
spridningskällor för typiska skogsväxter. I Skabersjö‐området fanns det många
planteringar att välja bland längs dessa gradienter, men vi fick utesluta vissa som låg nära
varandra för att undvika ”dubbletter”. Vi fokuserade på ekplanteringar, då vi visste sedan
tidigare att ljusförhållandena under ek är lagom för etablering av skogsväxter, inte för
ljust, som under björk, och inte för mörkt, som under bok eller gran.

Vilket var utfallet av studien?
– Ädellövplanteringar på åkermark kan efter 60–80 år ha fått en skogsflora som till stor
del liknar den i ädellövskog på gammal skogsmark, men bara om det finns gammal
ädellövskog i direkt närhet. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det
betydligt långsammare. Där hittade vi ungefär hälften så många typiska skogsväxter som i
gammal skog efter runt 100 år. I båda typerna av planteringar blir alltså floran med tiden
allt mer lik den i gammal ädellövskog, men det tar olika lång tid. Lövskogsplanteringarnas
ålder och avstånd till närmsta lövskog med kontinuitet har alltså stor betydelse för antalet
typiska skogsväxter....

Läs artikeln här!

Arkitektritade vindskyddet ”pod” vid
Skåneleden Vattenriket, Österslöv. Foto:
Arknat

Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun
Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur‐ och Fritidschefers förening. I år delad
Jönköping, Sundsvall och Olofström förstaplatsen. I Skåne försvarade Kristianstad
sin topplacering som bästa skånska kommun.

Vi har intervjuat Jenny Sahlström som är friluftsstrateg i kommunen och den som
samordnar arbetet med friluftsliv. Så gå in och läs om hur Kristinastad kommun lyckats
placera sig i topp även i år!

Vår gemensamma skogskalender är till bredden fylld!
Det var någon klok person som sa:
‐ Här finns ju många kurser samlade, på ett och samma ställe,
från många olika skogsaktörer. Så bra! Så smidigt!

Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att alla med skånsk skoglig
koppling kan få plats, synas och mötas.

Fortsätt även gärna att tipsa oss om kurser och aktiviteter. 
Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig eller tipsa 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

http://l7817e.c.plma.se/?q=006867390177&TId=1
http://l7817e.c.plma.se/?q=006867390188&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Det rör på sig!
I förra nyhetsbrevet skrev vi att vi hoppades på, och planerade för, en aktiv höst för den skånska skogen!
Och som på beställning har vi nu en aktivitet som vi lanserar idag samt en aktivitet som kickar igång den 21 oktober!
Vi har även några artiklar med löv‐fokus att erbjuda i månadens nyhetsbrev!

Innehåll:

• Världspremiär! Fyra filmer om den skånska skogens potential.
• Händer det något med aktiviteterna? Och var kan man se det i så fall?
• På väg uppåt! ‐ ett webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn den 21 oktober
• Välja valnöt
• Ädellöv på åkermark
• Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun2021!
• Till bredden fylld ‐ vår gemensamma kalender!
• Följ oss!

Trevlig läsning & tittning!

Fyra filmer om den skånska skogens potential!
Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter
nu fram dess potential inom strategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation i fyra
filmer.

Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika
glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.
Genom filmerna visas också vikten av hur de fyra områdena måste samspela för att vi ska få den ekonomiska, sociala och hållbara
utveckling som är utgångspunkten för såväl det nationella skogsprogrammet som den skånska skogsstrategin.
Medverkande är Anton Holmström från techföretaget Katam ﴾Innovation﴿, naturturismföretagaren Camilla Jönsson ﴾Rekreation﴿, och
Gunnar Isacsson ﴾Miljö﴿ och Laura Kofoed Olsson ﴾Produktion – tidigare anställd på Sydved﴿ båda från Skogsstyrelsen Skåne.

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin. Liksom i styrgruppen som för strategin generellt är dialog ett
mycket viktigt redskap för vägen framåt, något som också blir konkret i filmerna.
Tillsammans för den skånska skogen!

Innovation  Den skånska skogens potential Miljö  Den skånska skogens potential

Produktion  Den skånska skogens potential Rekreation  Den skånska skogens potential

Javisst händer det något! Foto:MostPhotos

Nedan en skärmdump över en handlingsplan.

Händer det något med alla de där
aktiviteterna?
Jo men det gör det! Och för varje aktivitet som vi sparkar igång har vi en
handlingsplan.

Kika gärna runt på våra insats/aktivitetssidor för respektive huvudområde.
Ser du en handlingsplan‐länk ska du klicka där för att få upp handlingsplanen i ett finurligt
pop up‐fönster. Hittar du någon aktivitet som du känner att du eller din organisation vill
engagera er i eller ge synpunkt på? Ja då är det bara att kontakta antingen
"aktivitetsägaren" eller oss på Skånsk skogsstrategis kansli.

Exempel på hur en handlingsplan kan se ut när du klickat dig fram till insats‐ och
aktivitetssidorna:

AKTIVITET R 1 C‐ Se över behov av avtals‐ och nyttjanderättskrivning mellan
markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett
mångbruksperspektiv.

Aktivitetsägare: Helén Rosengren, LRF Skåne ﴾styrgruppen Skånsk skogsstrategi﴿
Medverkande: Styrgruppen Skånsk skogsstrategi
Projektplan: 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. Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi kommer att sprida
information om vägledningen i sina kanaler.
Finansiering: Under behandling
Uppföljning: Halvårsvis
Huvudfråga: Avtals‐ och nyttjanderättsskrivning för tydligare spelregler.

Här hittar du aktiviteter inom Innovation

Här hittar du aktiviteter inom Produktion

Här hittar du aktiviteter inom Miljö

Här hittar du aktiviteter inom Rekreation

Anmäl dig här!

Foto: Jonny Eklöf

På väg uppåt – 

ett webbinarium den 21 oktober om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så
att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god
arbetsplatskultur. Webbinariet är ett samarbete mellan Skåne och
Halland.

Programpunkter att se fram emot!

• Karriär på lika villkor? Anna Schyman, vice ordf. i Nätverket för yrkesverksamma
kvinnor i skogsbranschen ﴾NYKS﴿

• Kvinnors entreprenörskap – en förutsättning för en mer konkurrenskraftig och
jämställd skogssektor? Marie Appelstrand, fil. dr., universitetslektor, Inst.för
Handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

• Skogsmästarskolans roll för en jämställd skogssektor. Emma Eriksson och Anna
Ekberg, studenter på Skogsmästarskolan

• Inkludering för en effektivare räddningstjänst. Per Mood, Tf Räddningschef i
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

• Respekttrappan – 7 steg för praktiskt jämlikhetsarbete. Malin Averstad Ryd,
Jämlikhetskonsult & uppdragssamordnare, Make Equal

Målgrupp:
Företagare, tjänstepersoner, lärare, personer med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd
skogssektor m.fl.

Vi startar kl 9.00 och kör fram till kl 12.00. Tryck på anmälningsknappen nedan för exakta
hållpunkter under dagen. Anmäl dig senast den 19 oktober!
Varmt välkommen!

Ett samarbete mellan Skånsk skogsstrategi och Hallands regionala skogsprogram
Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka
jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz // Kontakt Halland, Annica Lindén

Läs denna och fler aktuelltartiklar på vår webbplats

Jens Peter Skovsgaard, professor i
skogsskötsel vid SLU. Foto: SLU

Välja valnöt
Hybrider av snabbväxande valnöt kan vara ett alternativ i skogsbruket.
Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid SLU, är nu igång med
sitt andra försök.

För sex år sedan anlade du den första omgången snabbväxande valnöt på
Bjärehalvön norr om Hallandsåsen. Hur har utfallet blivit så här långt?
– Vi planterade två olika typer av hybridvalnöt ﴾Juglans x intermedia﴿: NG23 och NG38.
Överlevnaden är på topp och båda växer mycket snabbt.

Vad är det med valnötsträdet som gör det intressant i en skånsk kontext och hur
värderar du valnöt ur ett klimaperspektiv?
– Valnöt växer redan bra på många ställen i Götaland och Svealand. Den nuvarande eller
förväntade temperaturhöjningen kommer att gynna valnöt ytterligare.

Vad ser du för möjligheter på sikt?
– Det finns en stor efterfrågan på virke av valnöt och marknadspriset är högt, ofta högre
än för ek. Valnöt är en nischprodukt med en potential över genomsnittet.

Vilka utmaningar står man inför i ett sådant här projekt?
– Tyvärr så har det varit ett problem med att få toppskotten att mogna. Därför finns det
oväntat många klykor i det första experimentet. Båda typerna reagerade å andra sidan
positivt på gödsling och på ogräsbekämpning. Vi har gjort nya experiment på andra orter
i både Götaland och Sveland för att undersöka detta ytterligare. De nya experimenten
inkluderar ett större antal olika arter och valnötshybrider.

Det finns en del restriktioner som omgärdar den här typen av träd på vilket sätt
anpassas testet efter dem?
– Vår forskning om valnöt sker oberoende av restriktioner. Restriktioner är en
administrativ fråga, eller en följd av lagstiftning, och kan ändras om så önskas.
Skogspolitiska frågor ingår inte i den här fasen av projektet.

Testerna görs också för att se om man kan odla valnöt i större skala, kommer vi se
väldiga valnötsskogar i Skåne och södra Sverige i framtiden?
– Det tror jag inte. Däremot att framsynta skogsägare och förvaltare kommer att odla
valnöt som en värdeproducerande nischprodukt. Dessutom kan de ju njuta av att äta
nötterna i väntan på att timret ska bli klart för avverkning!

Text: Åke Högman

Läs klart hela artikeln här!

Övre bilden ‐ En 18‐årig ekplantering på
åkermark där vitsippa har etablerats.

Nedre bilden ‐ En 80‐årig ekplantering på
åkermark där de artrika fält‐ och buskskikten
har hunnit etablera sig och liknar hur det ser
ut i ekbestånd på gammal skogsmark.
Foto: Jörg Brunet, SLU

Ädellöv på åkermark
Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den
biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har
kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60‐80 år.
Det visar en ny studie som är ett samarbete mellan Sara Cousins och Jessica
Lindgren vid Stockholms universitet och Per‐Ola Hedwall och Jörg Brunet vid SLU
i Alnarp. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna och ställde ett gäng frågor till
Jörg.

Hur uppkom själva studien?
– Jag har länge varit intresserad av frågan om de arter som vi uppskattar att se i gammal
lövskog, som vitsippa eller liljekonvalj, också med tiden hittar till nyplanterad lövskog på
åkermark. Undersökningsområdet vid Skabersjö känner jag till sedan doktorandtiden på
1990‐talet. Mina studier av historiska kartor och andra källor visade att det förmodligen
inte finns något annat område i Sverige med en så bra uppsättning av
lövskogsplanteringar på gammal åkermark, med tanke på planteringarnas stora antal, och
varierande ålder och avstånd från äldre skog.

SLU har här samarbetat med Stockholms Universitet, hur startade det?
– Vi och våra kollegor i Stockholm är medlemmar i ett internationellt forskarnätverk som
heter Fleur. Vi har tidigare samarbetat i ett större europeiskt forskningsprojekt som hette
Small Forest, där vi undersökte biologisk mångfald och så kallade ekosystemtjänster i små
skogar i jordbrukslandskap. Efter det sökte vi och fick medel från Naturvårdsverket för ett
svenskt uppföljningsprojekt, Smålöv. Den här studien är en del av Smålöv‐projektet, där vi
undersökte småskogar i fyra jordbrukslandskap, två i Skåne och två i Sörmland.

Ni har studerat hur skogsväxter koloniserar i små lövskogar som har planterats på
nedlagd åkermark i Skåne. Hur gjorde ni urvalet?
– Vi ville studera effekter av både beståndsålder och avstånd från äldre skog med
spridningskällor för typiska skogsväxter. I Skabersjö‐området fanns det många
planteringar att välja bland längs dessa gradienter, men vi fick utesluta vissa som låg nära
varandra för att undvika ”dubbletter”. Vi fokuserade på ekplanteringar, då vi visste sedan
tidigare att ljusförhållandena under ek är lagom för etablering av skogsväxter, inte för
ljust, som under björk, och inte för mörkt, som under bok eller gran.

Vilket var utfallet av studien?
– Ädellövplanteringar på åkermark kan efter 60–80 år ha fått en skogsflora som till stor
del liknar den i ädellövskog på gammal skogsmark, men bara om det finns gammal
ädellövskog i direkt närhet. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det
betydligt långsammare. Där hittade vi ungefär hälften så många typiska skogsväxter som i
gammal skog efter runt 100 år. I båda typerna av planteringar blir alltså floran med tiden
allt mer lik den i gammal ädellövskog, men det tar olika lång tid. Lövskogsplanteringarnas
ålder och avstånd till närmsta lövskog med kontinuitet har alltså stor betydelse för antalet
typiska skogsväxter....

Läs artikeln här!

Arkitektritade vindskyddet ”pod” vid
Skåneleden Vattenriket, Österslöv. Foto:
Arknat

Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun
Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur‐ och Fritidschefers förening. I år delad
Jönköping, Sundsvall och Olofström förstaplatsen. I Skåne försvarade Kristianstad
sin topplacering som bästa skånska kommun.

Vi har intervjuat Jenny Sahlström som är friluftsstrateg i kommunen och den som
samordnar arbetet med friluftsliv. Så gå in och läs om hur Kristinastad kommun lyckats
placera sig i topp även i år!

Vår gemensamma skogskalender är till bredden fylld!
Det var någon klok person som sa:
‐ Här finns ju många kurser samlade, på ett och samma ställe,
från många olika skogsaktörer. Så bra! Så smidigt!

Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att alla med skånsk skoglig
koppling kan få plats, synas och mötas.

Fortsätt även gärna att tipsa oss om kurser och aktiviteter. 
Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig eller tipsa 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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Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Det rör på sig!
I förra nyhetsbrevet skrev vi att vi hoppades på, och planerade för, en aktiv höst för den skånska skogen!
Och som på beställning har vi nu en aktivitet som vi lanserar idag samt en aktivitet som kickar igång den 21 oktober!
Vi har även några artiklar med löv‐fokus att erbjuda i månadens nyhetsbrev!

Innehåll:

• Världspremiär! Fyra filmer om den skånska skogens potential.
• Händer det något med aktiviteterna? Och var kan man se det i så fall?
• På väg uppåt! ‐ ett webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn den 21 oktober
• Välja valnöt
• Ädellöv på åkermark
• Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun2021!
• Till bredden fylld ‐ vår gemensamma kalender!
• Följ oss!

Trevlig läsning & tittning!

Fyra filmer om den skånska skogens potential!
Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter
nu fram dess potential inom strategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation i fyra
filmer.

Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika
glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.
Genom filmerna visas också vikten av hur de fyra områdena måste samspela för att vi ska få den ekonomiska, sociala och hållbara
utveckling som är utgångspunkten för såväl det nationella skogsprogrammet som den skånska skogsstrategin.
Medverkande är Anton Holmström från techföretaget Katam ﴾Innovation﴿, naturturismföretagaren Camilla Jönsson ﴾Rekreation﴿, och
Gunnar Isacsson ﴾Miljö﴿ och Laura Kofoed Olsson ﴾Produktion – tidigare anställd på Sydved﴿ båda från Skogsstyrelsen Skåne.

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin. Liksom i styrgruppen som för strategin generellt är dialog ett
mycket viktigt redskap för vägen framåt, något som också blir konkret i filmerna.
Tillsammans för den skånska skogen!

Innovation  Den skånska skogens potential Miljö  Den skånska skogens potential

Produktion  Den skånska skogens potential Rekreation  Den skånska skogens potential

Javisst händer det något! Foto:MostPhotos

Nedan en skärmdump över en handlingsplan.

Händer det något med alla de där
aktiviteterna?
Jo men det gör det! Och för varje aktivitet som vi sparkar igång har vi en
handlingsplan.

Kika gärna runt på våra insats/aktivitetssidor för respektive huvudområde.
Ser du en handlingsplan‐länk ska du klicka där för att få upp handlingsplanen i ett finurligt
pop up‐fönster. Hittar du någon aktivitet som du känner att du eller din organisation vill
engagera er i eller ge synpunkt på? Ja då är det bara att kontakta antingen
"aktivitetsägaren" eller oss på Skånsk skogsstrategis kansli.

Exempel på hur en handlingsplan kan se ut när du klickat dig fram till insats‐ och
aktivitetssidorna:

AKTIVITET R 1 C‐ Se över behov av avtals‐ och nyttjanderättskrivning mellan
markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett
mångbruksperspektiv.

Aktivitetsägare: Helén Rosengren, LRF Skåne ﴾styrgruppen Skånsk skogsstrategi﴿
Medverkande: Styrgruppen Skånsk skogsstrategi
Projektplan: 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. Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi kommer att sprida
information om vägledningen i sina kanaler.
Finansiering: Under behandling
Uppföljning: Halvårsvis
Huvudfråga: Avtals‐ och nyttjanderättsskrivning för tydligare spelregler.

Här hittar du aktiviteter inom Innovation

Här hittar du aktiviteter inom Produktion

Här hittar du aktiviteter inom Miljö

Här hittar du aktiviteter inom Rekreation

Anmäl dig här!

Foto: Jonny Eklöf

På väg uppåt – 

ett webbinarium den 21 oktober om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så
att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god
arbetsplatskultur. Webbinariet är ett samarbete mellan Skåne och
Halland.

Programpunkter att se fram emot!

• Karriär på lika villkor? Anna Schyman, vice ordf. i Nätverket för yrkesverksamma
kvinnor i skogsbranschen ﴾NYKS﴿

• Kvinnors entreprenörskap – en förutsättning för en mer konkurrenskraftig och
jämställd skogssektor? Marie Appelstrand, fil. dr., universitetslektor, Inst.för
Handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

• Skogsmästarskolans roll för en jämställd skogssektor. Emma Eriksson och Anna
Ekberg, studenter på Skogsmästarskolan

• Inkludering för en effektivare räddningstjänst. Per Mood, Tf Räddningschef i
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

• Respekttrappan – 7 steg för praktiskt jämlikhetsarbete. Malin Averstad Ryd,
Jämlikhetskonsult & uppdragssamordnare, Make Equal

Målgrupp:
Företagare, tjänstepersoner, lärare, personer med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd
skogssektor m.fl.

Vi startar kl 9.00 och kör fram till kl 12.00. Tryck på anmälningsknappen nedan för exakta
hållpunkter under dagen. Anmäl dig senast den 19 oktober!
Varmt välkommen!

Ett samarbete mellan Skånsk skogsstrategi och Hallands regionala skogsprogram
Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka
jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz // Kontakt Halland, Annica Lindén

Läs denna och fler aktuelltartiklar på vår webbplats

Jens Peter Skovsgaard, professor i
skogsskötsel vid SLU. Foto: SLU

Välja valnöt
Hybrider av snabbväxande valnöt kan vara ett alternativ i skogsbruket.
Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid SLU, är nu igång med
sitt andra försök.

För sex år sedan anlade du den första omgången snabbväxande valnöt på
Bjärehalvön norr om Hallandsåsen. Hur har utfallet blivit så här långt?
– Vi planterade två olika typer av hybridvalnöt ﴾Juglans x intermedia﴿: NG23 och NG38.
Överlevnaden är på topp och båda växer mycket snabbt.

Vad är det med valnötsträdet som gör det intressant i en skånsk kontext och hur
värderar du valnöt ur ett klimaperspektiv?
– Valnöt växer redan bra på många ställen i Götaland och Svealand. Den nuvarande eller
förväntade temperaturhöjningen kommer att gynna valnöt ytterligare.

Vad ser du för möjligheter på sikt?
– Det finns en stor efterfrågan på virke av valnöt och marknadspriset är högt, ofta högre
än för ek. Valnöt är en nischprodukt med en potential över genomsnittet.

Vilka utmaningar står man inför i ett sådant här projekt?
– Tyvärr så har det varit ett problem med att få toppskotten att mogna. Därför finns det
oväntat många klykor i det första experimentet. Båda typerna reagerade å andra sidan
positivt på gödsling och på ogräsbekämpning. Vi har gjort nya experiment på andra orter
i både Götaland och Sveland för att undersöka detta ytterligare. De nya experimenten
inkluderar ett större antal olika arter och valnötshybrider.

Det finns en del restriktioner som omgärdar den här typen av träd på vilket sätt
anpassas testet efter dem?
– Vår forskning om valnöt sker oberoende av restriktioner. Restriktioner är en
administrativ fråga, eller en följd av lagstiftning, och kan ändras om så önskas.
Skogspolitiska frågor ingår inte i den här fasen av projektet.

Testerna görs också för att se om man kan odla valnöt i större skala, kommer vi se
väldiga valnötsskogar i Skåne och södra Sverige i framtiden?
– Det tror jag inte. Däremot att framsynta skogsägare och förvaltare kommer att odla
valnöt som en värdeproducerande nischprodukt. Dessutom kan de ju njuta av att äta
nötterna i väntan på att timret ska bli klart för avverkning!

Text: Åke Högman

Läs klart hela artikeln här!

Övre bilden ‐ En 18‐årig ekplantering på
åkermark där vitsippa har etablerats.

Nedre bilden ‐ En 80‐årig ekplantering på
åkermark där de artrika fält‐ och buskskikten
har hunnit etablera sig och liknar hur det ser
ut i ekbestånd på gammal skogsmark.
Foto: Jörg Brunet, SLU

Ädellöv på åkermark
Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den
biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har
kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60‐80 år.
Det visar en ny studie som är ett samarbete mellan Sara Cousins och Jessica
Lindgren vid Stockholms universitet och Per‐Ola Hedwall och Jörg Brunet vid SLU
i Alnarp. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna och ställde ett gäng frågor till
Jörg.

Hur uppkom själva studien?
– Jag har länge varit intresserad av frågan om de arter som vi uppskattar att se i gammal
lövskog, som vitsippa eller liljekonvalj, också med tiden hittar till nyplanterad lövskog på
åkermark. Undersökningsområdet vid Skabersjö känner jag till sedan doktorandtiden på
1990‐talet. Mina studier av historiska kartor och andra källor visade att det förmodligen
inte finns något annat område i Sverige med en så bra uppsättning av
lövskogsplanteringar på gammal åkermark, med tanke på planteringarnas stora antal, och
varierande ålder och avstånd från äldre skog.

SLU har här samarbetat med Stockholms Universitet, hur startade det?
– Vi och våra kollegor i Stockholm är medlemmar i ett internationellt forskarnätverk som
heter Fleur. Vi har tidigare samarbetat i ett större europeiskt forskningsprojekt som hette
Small Forest, där vi undersökte biologisk mångfald och så kallade ekosystemtjänster i små
skogar i jordbrukslandskap. Efter det sökte vi och fick medel från Naturvårdsverket för ett
svenskt uppföljningsprojekt, Smålöv. Den här studien är en del av Smålöv‐projektet, där vi
undersökte småskogar i fyra jordbrukslandskap, två i Skåne och två i Sörmland.

Ni har studerat hur skogsväxter koloniserar i små lövskogar som har planterats på
nedlagd åkermark i Skåne. Hur gjorde ni urvalet?
– Vi ville studera effekter av både beståndsålder och avstånd från äldre skog med
spridningskällor för typiska skogsväxter. I Skabersjö‐området fanns det många
planteringar att välja bland längs dessa gradienter, men vi fick utesluta vissa som låg nära
varandra för att undvika ”dubbletter”. Vi fokuserade på ekplanteringar, då vi visste sedan
tidigare att ljusförhållandena under ek är lagom för etablering av skogsväxter, inte för
ljust, som under björk, och inte för mörkt, som under bok eller gran.

Vilket var utfallet av studien?
– Ädellövplanteringar på åkermark kan efter 60–80 år ha fått en skogsflora som till stor
del liknar den i ädellövskog på gammal skogsmark, men bara om det finns gammal
ädellövskog i direkt närhet. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det
betydligt långsammare. Där hittade vi ungefär hälften så många typiska skogsväxter som i
gammal skog efter runt 100 år. I båda typerna av planteringar blir alltså floran med tiden
allt mer lik den i gammal ädellövskog, men det tar olika lång tid. Lövskogsplanteringarnas
ålder och avstånd till närmsta lövskog med kontinuitet har alltså stor betydelse för antalet
typiska skogsväxter....

Läs artikeln här!

Arkitektritade vindskyddet ”pod” vid
Skåneleden Vattenriket, Österslöv. Foto:
Arknat

Kristianstad ‐ Skånes bästa friluftskommun
Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur‐ och Fritidschefers förening. I år delad
Jönköping, Sundsvall och Olofström förstaplatsen. I Skåne försvarade Kristianstad
sin topplacering som bästa skånska kommun.

Vi har intervjuat Jenny Sahlström som är friluftsstrateg i kommunen och den som
samordnar arbetet med friluftsliv. Så gå in och läs om hur Kristinastad kommun lyckats
placera sig i topp även i år!

Vår gemensamma skogskalender är till bredden fylld!
Det var någon klok person som sa:
‐ Här finns ju många kurser samlade, på ett och samma ställe,
från många olika skogsaktörer. Så bra! Så smidigt!

Tillsammans fyller vi kalendariet med skogliga aktiviteter.
Syftet med kalendariet är nämligen att alla med skånsk skoglig
koppling kan få plats, synas och mötas.

Fortsätt även gärna att tipsa oss om kurser och aktiviteter. 
Maila in underlaget till Kristina Larsson, samordnare och
webbansvarig eller tipsa 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
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