
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

April april...
vädret kan lura dig vart du vill. Under tiden som aprilvädret håller sig sysselsatt med att växla mellan snö, hagel, sol ,vind
och sidoregn kan du passa på att läsa vårt nyhetsbrev!

Innehåll:

• Växter med historia ‐ ett kulturarv i din skog. Skriften från Regionmuseet Skåne som alla bör läsa nu när det börjat
grönska.

• Lär dig mer ‐Tre bra publikationer ‐ denna gång från Skogsstyrelsen.
• Pengar på snabbväxande träd ‐ SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på

snabbväxande lövträd. Urban Nilsson berättar mer.
• Luften är fri och kommer förbli ‐ Sanna Ameln summerar Friluftslivets år 2021
• Naturskapande naturvård i Småland ‐ Josefine Gustafsson berättar om pilotprojektet för Nyskapande naturvård

som ska pågå under 2022.
• Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår ‐ Tourism in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för

naturturism sjösatte förra året Uppdrag fotspår.
• Kalendariet ‐ fylld med vårens aktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Skriften har blivit möjlig tack vare medel från
Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.
Europa investerar i landsbygdsområden.

Växter med historia
Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog?

Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för
nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i
skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som vill veta
mer om det gröna kulturarvet. Du får exempel på fler än 100 olika kulturväxter som kan
vara möjliga att hitta på din egen fastighet. Skriften innehåller berättelser om de
människor som en gång i tiden planterat dem. Du får även tips och råd kring hur dessa
växter kan leva vidare till kommande generationer.

Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Länsstyrelsen Skåne lär dig mer

Skogsstyrelsen lär dig mer

Vi har tidigare publicerat lästips från både
Länsstyrelsen, Skogforsk och
Naturskyddsföreningen.

Skogforsk lär dig mer

Naturskyddsföreningen lär dig mer

Lär dig mer
Det finns så mycket bra publikationer som ligger och bara väntar på att bli läst.
Därför har vi gett alla styrgruppsmedelmmar i uppgift att tipsa om tre
publikationer som rör den skånska skogen och kan ge oss en bredare kunskap.

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre
publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter.

Omvärldsanalys
EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som
den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens
nya omvärldsanalys sätter fingret på.
Skogsstyrelsen – Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

Skogsstyrelsens definition på hyggesfritt skogsbruk
Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag att verka för att öka kunskapen och
användningen av hyggesfritt skogsbruk. Under årens gång har vi noterat att det finns
skilda inställningar till hyggesfritt skogsbruk och att man också lägger in skilda betydelser
i begreppet. Skogsstyrelsen har därför insett nödvändigheten av att definiera hur
myndigheten avgränsar hyggesfritt.
Rapport 2021/8 Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition

Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effekter av dikesunderhåll och
återvätning
Avgång av växthusgaser till atmosfären från dikad torvmark har lyfts fram som ett
problem, både i Sverige och internationellt. Ett av de uppdrag som riktades till
Skogsstyrelsen i den samverkansprocess om skogsproduktion som genomfördes 2018‐
2020, var att utreda hur avgång av växthusgaser kan minskas från dikad torvtäckt
skogsmark. Denna rapport presenterar resultatet av den utredningen.
2021‐7 Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effek‐ter av dikesunderhåll och
återvätning ﴾skogsstyrelsen.se﴿

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats

Professor Urban Nilsson, SLU Foto: SLU

Pengar på snabbväxande träd
SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på
snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till
Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är
en av dem som leder projektet.

Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en
kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns det?
– Det känns såklart toppen. Vi jobbade ganska hårt med ansökan i våras och det är roligt
när det lyckas. Totalt är det 113 miljoner varav Energimyndigheten står för en tredjedel,
Universiteten en tredjedel och övriga intressenter en tredjedel.

Vem driver projektet?
– SLU är koordinator för centrat och med det menas att vi står för det mesta av
administrationen. Men centrat består av alla fem medlemmar och alla 45 intressenter.
Meningen är att vi ska öka den totala kompetensen om snabbväxande löv.

Vem samarbetar ni med?
– I centrat ingår forskare från Luleå tekniska universitet ﴾LTU﴿, Skogforsk, Umeå
universitet, Uppsala universitet och SLU. Men vi har också som sagt 45 intressenter från
skogsnäringen i vid bemärkelse. Allt från stora skogsbolag till Skogsägarföreningar, mindre
företag, Skogsstyrelsen och ideella föreningar.

Hur tar ni er an uppgiften?
– Vi är väldigt entusiastiska inför detta. Just nu håller vi på att planera inför alla projekten
och vi ska snart igång med att skriva avtal med intressenterna. Vi kommer att börja lägga
ut försök redan i vår men den huvudsakliga försöksutläggningen kommer 2023 och 2024.
Då kommer också LTU att genomföra experiment med våra partners i energisektorn. Vi
har ännu inte anställt doktorander men hoppas att ha de flesta på plats efter sommaren.

Fokus ligger på snabbväxande löv, finns det sidospår?
– Fokus är på...

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats.

Sanna Ameln Foto: Privat

Luften är fri och kommer förbli
2021 var Friluftslivets år. Ett händelserikt sådant. Nu har Svenskt Friluftsliv sett
över hur utgången blev och tar med sig en hel del lärdomar för vidareutveckling.
Kommunikatör Sanna Ameln vet mer.

Blev det ett Friluftslivets år? Det vill säga, ökade antalet friluftsaktiviteter?
– Mycket tyder på det, även om pandemin såklart är en variabel som spelar in och gör
beräkningarna lite svårare. I vilket fall noterade vi 3 500 aktiviteter i vår kalender, vilka 400
aktörer låg bakom, det är onekligen en del.

– Vi fick ett rejält tillskott att fördela. 18 miljoner som gick till 73 projekt, varav vissa
förmodligen inte hade blivit av om inte de resurserna hade funnits att tillgå.

– Som ett led i Friluftslivets år så vände vi också till vissa specificerade grupper som till
exempel de som är ovana vid naturen, vilka vi har nått i hög grad. En annan sådan grupp
var barn i årskurs 4‐6, som vi också nådde i hög omfattning.

Hur såg det ut med aktiviteter över landet, var det någorlunda jämnt fördelat?
– Ja. Det var bland annat en viktig parameter när vi fördelade medlen till de 73 projekten.
Sedan kan man tillägga att de i viss mån följer populationen, det vill säga att ett högre
antal aktiviteter i regel är kopplat till tätbefolkade områden.

Ge oss gärna några goda exempel på härliga arrangemang och händelser under
2021.
– Landshövdingestafetten samlade runt 1 400 personer och var fantastiskt rolig att följa,
vilket många också har gjort. I Jönköpings kommun markerade man alla promenadstråk
med Luften är fri‐skyltar och på Gotland hade man budskapet Luften är fri utformat som
en vägskylt och som flyttades runt på olika ställen, vid en busshållplats, i ett naturreservat
med mera. I Uppsala satte man fram gosedjur och uppmanade barnen att ta med dem ut
i naturen och på Tyresö har Friluftsfrämjandet en tjejsektion som i omgångar var ute i
naturen på olika aktiviteter för att lära sig att hugga ved och göra upp eld. Det finns
massor av exempel! ﴾Se länkar i slutet av artikeln﴿

Oundviklig fråga, fanns det något som ni kunde gjort bättre?
– Det finns det alltid, men...
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Nyskapande naturvård i Småland
För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande
naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra
insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i
styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och
Region Kronoberg.

Josefine Gustafsson är samordnare.

Berätta mer om det nyskapande, vad består det i?
– Pilotprojektets ambition är att vara prövande och inspirerande till åtgärder i den vanliga
skogen i Småland. Främsta syftet är att bidra till att öka den biologiska mångfalden, men
också att öka sociala, kulturella och estetiska värden, detta utöver generell hänsyn.

Vilka ser du som utmaningarna?
– Pilotprojektet fokuserar på hur skogsägare på eget initiativ kan bidra till att öka den
biologiska mångfalden i skogslandskapet. Utmaningarna är främst att se till att samtalen
som uppstår är tillåtande och har högt i tak samtidigt som vi håller oss till fakta.

Vilka är möjligheterna?
– Möjligheterna är att skogsägare kan inspirera varandra genom att berätta och visa
varandra exempel på hur man kan göra praktiskt. Under 2022 kommer vi ha ett antal
skogsdagar på olika inspirerande gårdar i Småland.

Hur har reaktionerna varit?
– Hittills bara positiva. Reaktionen när jag pratat med markägare är ”precis det här har jag
efterfrågat”. I den nystartade FB‐gruppen ”Nyskapande naturvård i skogen” har det
strömmat till medlemmar så nu är det cirka 140 personer. Där är markägare generösa och
lägger upp bilder på åtgärder de gjort.

Var i processen befinner ni er nu?
– Projektet startade för bara några veckor sedan. Jag planerar för första skogsdagen som
kommer vara söndagen den 22 maj i Kronobergs län. Inbjudan kommer skickas ut till
skogsägare i Småland om någon vecka.

Vad kommer att hända under resten av våren/året?
– Som sagt, det blir skogsdagar på olika platser i Småland under året. Jag dokumenterar
under tiden olika konkreta exempel som kan inspirera andra och vara ett underlag för
eventuell fortsättning. Om efterfrågan finns kommer vi också hålla seminarier i höst.

Webbsidan där du kan läsa mer om projektet ”Naturskapande naturvård”
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Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår
Ökat besökstryck i Skånes nationalparker och naturreservat är i sig positivt.
Baksidan av myntet är ett tilltagande slitage och andra negativa avtryck. Tourism
in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för naturturism sjösatte
förra året Uppdrag fotspår, vilket bland annat resulterade i en 45 minuter lång
dokumentärfilm, som också sammanfattar deras processarbete.

Tourism in Skåne är ute på en innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar
för naturturism på naturens villkor. Under 2019 togs en ny strategisk färdplan fram för
hela Skåne ”Tourism matters” ﴾länk nedan﴿. Här ses turismen som ett viktigt och kraftfullt
verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge.

Som ett konkret utfall släpptes i början av året en 45 minuter lång dokumentärfilm:
”Leave nothing but footprints”

I filmen får man stifta bekantskap med tio deltagare, alla med olika bakgrund och
kompetenser, för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens
nationalpark.

Josefine Carlsson var en av de personer som ledde och koordinerade projektet.
– Filmen är en sammanfattning av processen. Resultatet är större än så, det innebär att vi
skapar oss en gemensam bild över hur vi vill jobba tillsammans mot en hållbarare
destination, genom att exempelvis samarbeta med organisationer som Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

Denna process konkretiseras väl genom filmen.
– Deltagarnas uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med
naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

Under coronapandemins första år, 2020, upplevde stora delar av Sverige och Skåne ett
ökat tryck av nationella besökare som ville ta sig ut för att umgås säkert i naturen och
samtidigt testa en ny hobby.
– Många valde att ta sig till de redan mer kända platserna vilket resulterade i ett
obalanserat flöde av människor, med trafikkaos, ökad nedskräpning och mer slitage vid till
exempel naturreservat och nationalparker som följd.

> Läs artikeln i sin helhet

> Se filmen "Leave nothing but footprints  Innovationsdokumentär" på YouTube.
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SJU DAGAR LÅNG INNOVATIONSWORKSHOP
Josefine pekar på innovation som ett bärande element för Tourism in Skånes strävan att vara en hållbar destination och med det i ryggen så
var det någonstans så idén till Uppdrag Fotspår föddes.

– Vi ville inte skapa ännu en traditionell marknadsföringskampanj utan se om vi kunde hitta nya sätt att bidra till samhällslösningar och
samtidigt skapa opinion.

Tillsammans med Länsstyrelsen Söderåsen startade man Uppdrag Fotspår för att utforma framtidens naturupplevelse.

– Uppdraget syftade till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet.

– Målet var också att undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen. Söderåsen och området vid Skäralid har under
de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen.

DESIGN THINKING PROCESS
Teamet på tio personer kände inte varandra sedan innan och sattes samman utifrån ansökningskampanjen i form av ett Open call som gick ut
på sociala medier under första delen av september.

– Veckan de tillbringade tillsammans filmades och dokumenterades av ett produktionsbolag och klipptes ihop till en 45 minuter lång
innovationsdokumentär som finns att hitta på Youtube ﴾länk medan﴿.

– Metoden för processen som vi använde kallas för ”Design thinking process” som innebär att idégenerera, testa och utvärdera lösningar för
att sedan gå in i nästa cykel med att utveckla ytterligare.

Deltagarna ställdes inför två övergripande problemformuleringar, där den första löd: Hur kan man skapa en förankrad koppling till naturen
bland besökare så att de utvecklar en känsla av ansvar för en plats?

– Den andra frågeställningen utgick ifrån vad andra besökare kan göra om de ser någon som går emot parkens regler? I dagsläget är det enda
alternativet att ringa polisen, men finns det andra steg innan?

BRANSCHÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN KRÄVS
I dokumentärfilmen får man följa hur deltagarna delas in i olika grupper vilka jobbade fram lösningar utifrån just den gruppens samlade
kompetens och förmåga till samarbete.

– Det som är spännande när man bjuder in ett tvärsektoriellt team till en process och sätter ihop människor som inte känner varandra men
som har en gemensam drivkraft är att det finns en stor öppenhet och nyfikenhet. För varandra, för deras olika perspektiv och för uppgiften.

Utfallet, vilket filmen visar, blev över förväntan.
– Vi som organisatörer var positivt överraskade över höjden på deras idéer och resonemang. Deltagarna kom in med flera nya perspektiv
vilket bidrog till en spännande dialog tillsammans med Länsstyrelsen och en ödmjukhet för förändring och att testa nya sätt.

Josefine ser en utökad dialog med främjandeorganisationer, förvaltare och näringsliv som ett viktigt verktyg på den fortsatta resan kring
innovation och hållbarhet.
– Det vi vet är att det inte finns någon ensam ägare till dagens samhällsutmaningar utan att det kommer krävas att vi samverkar
branschöverskridande i större utsträckning för att komma framåt.
– Vi kommer även att medverka på Ystad Summit den 16:e maj under en paneldiskussion som jag tror kan vara intressant för era läsare.

Vår gemensamma skogskalender!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Vi samlar skogsrelaterade aktiviteter, kurser med mera från
många olika skogsaktörer på ett och samma ställe,

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.

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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170012&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170023&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?MId=713217&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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Universiteten en tredjedel och övriga intressenter en tredjedel.

Vem driver projektet?
– SLU är koordinator för centrat och med det menas att vi står för det mesta av
administrationen. Men centrat består av alla fem medlemmar och alla 45 intressenter.
Meningen är att vi ska öka den totala kompetensen om snabbväxande löv.

Vem samarbetar ni med?
– I centrat ingår forskare från Luleå tekniska universitet ﴾LTU﴿, Skogforsk, Umeå
universitet, Uppsala universitet och SLU. Men vi har också som sagt 45 intressenter från
skogsnäringen i vid bemärkelse. Allt från stora skogsbolag till Skogsägarföreningar, mindre
företag, Skogsstyrelsen och ideella föreningar.

Hur tar ni er an uppgiften?
– Vi är väldigt entusiastiska inför detta. Just nu håller vi på att planera inför alla projekten
och vi ska snart igång med att skriva avtal med intressenterna. Vi kommer att börja lägga
ut försök redan i vår men den huvudsakliga försöksutläggningen kommer 2023 och 2024.
Då kommer också LTU att genomföra experiment med våra partners i energisektorn. Vi
har ännu inte anställt doktorander men hoppas att ha de flesta på plats efter sommaren.

Fokus ligger på snabbväxande löv, finns det sidospår?
– Fokus är på...

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats.

Sanna Ameln Foto: Privat

Luften är fri och kommer förbli
2021 var Friluftslivets år. Ett händelserikt sådant. Nu har Svenskt Friluftsliv sett
över hur utgången blev och tar med sig en hel del lärdomar för vidareutveckling.
Kommunikatör Sanna Ameln vet mer.

Blev det ett Friluftslivets år? Det vill säga, ökade antalet friluftsaktiviteter?
– Mycket tyder på det, även om pandemin såklart är en variabel som spelar in och gör
beräkningarna lite svårare. I vilket fall noterade vi 3 500 aktiviteter i vår kalender, vilka 400
aktörer låg bakom, det är onekligen en del.

– Vi fick ett rejält tillskott att fördela. 18 miljoner som gick till 73 projekt, varav vissa
förmodligen inte hade blivit av om inte de resurserna hade funnits att tillgå.

– Som ett led i Friluftslivets år så vände vi också till vissa specificerade grupper som till
exempel de som är ovana vid naturen, vilka vi har nått i hög grad. En annan sådan grupp
var barn i årskurs 4‐6, som vi också nådde i hög omfattning.

Hur såg det ut med aktiviteter över landet, var det någorlunda jämnt fördelat?
– Ja. Det var bland annat en viktig parameter när vi fördelade medlen till de 73 projekten.
Sedan kan man tillägga att de i viss mån följer populationen, det vill säga att ett högre
antal aktiviteter i regel är kopplat till tätbefolkade områden.

Ge oss gärna några goda exempel på härliga arrangemang och händelser under
2021.
– Landshövdingestafetten samlade runt 1 400 personer och var fantastiskt rolig att följa,
vilket många också har gjort. I Jönköpings kommun markerade man alla promenadstråk
med Luften är fri‐skyltar och på Gotland hade man budskapet Luften är fri utformat som
en vägskylt och som flyttades runt på olika ställen, vid en busshållplats, i ett naturreservat
med mera. I Uppsala satte man fram gosedjur och uppmanade barnen att ta med dem ut
i naturen och på Tyresö har Friluftsfrämjandet en tjejsektion som i omgångar var ute i
naturen på olika aktiviteter för att lära sig att hugga ved och göra upp eld. Det finns
massor av exempel! ﴾Se länkar i slutet av artikeln﴿

Oundviklig fråga, fanns det något som ni kunde gjort bättre?
– Det finns det alltid, men...

Josefine Gustafssonn Foto: Privat

Nyskapande naturvård i Småland
För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande
naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra
insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i
styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och
Region Kronoberg.

Josefine Gustafsson är samordnare.

Berätta mer om det nyskapande, vad består det i?
– Pilotprojektets ambition är att vara prövande och inspirerande till åtgärder i den vanliga
skogen i Småland. Främsta syftet är att bidra till att öka den biologiska mångfalden, men
också att öka sociala, kulturella och estetiska värden, detta utöver generell hänsyn.

Vilka ser du som utmaningarna?
– Pilotprojektet fokuserar på hur skogsägare på eget initiativ kan bidra till att öka den
biologiska mångfalden i skogslandskapet. Utmaningarna är främst att se till att samtalen
som uppstår är tillåtande och har högt i tak samtidigt som vi håller oss till fakta.

Vilka är möjligheterna?
– Möjligheterna är att skogsägare kan inspirera varandra genom att berätta och visa
varandra exempel på hur man kan göra praktiskt. Under 2022 kommer vi ha ett antal
skogsdagar på olika inspirerande gårdar i Småland.

Hur har reaktionerna varit?
– Hittills bara positiva. Reaktionen när jag pratat med markägare är ”precis det här har jag
efterfrågat”. I den nystartade FB‐gruppen ”Nyskapande naturvård i skogen” har det
strömmat till medlemmar så nu är det cirka 140 personer. Där är markägare generösa och
lägger upp bilder på åtgärder de gjort.

Var i processen befinner ni er nu?
– Projektet startade för bara några veckor sedan. Jag planerar för första skogsdagen som
kommer vara söndagen den 22 maj i Kronobergs län. Inbjudan kommer skickas ut till
skogsägare i Småland om någon vecka.

Vad kommer att hända under resten av våren/året?
– Som sagt, det blir skogsdagar på olika platser i Småland under året. Jag dokumenterar
under tiden olika konkreta exempel som kan inspirera andra och vara ett underlag för
eventuell fortsättning. Om efterfrågan finns kommer vi också hålla seminarier i höst.

Webbsidan där du kan läsa mer om projektet ”Naturskapande naturvård”
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Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår
Ökat besökstryck i Skånes nationalparker och naturreservat är i sig positivt.
Baksidan av myntet är ett tilltagande slitage och andra negativa avtryck. Tourism
in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för naturturism sjösatte
förra året Uppdrag fotspår, vilket bland annat resulterade i en 45 minuter lång
dokumentärfilm, som också sammanfattar deras processarbete.

Tourism in Skåne är ute på en innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar
för naturturism på naturens villkor. Under 2019 togs en ny strategisk färdplan fram för
hela Skåne ”Tourism matters” ﴾länk nedan﴿. Här ses turismen som ett viktigt och kraftfullt
verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge.

Som ett konkret utfall släpptes i början av året en 45 minuter lång dokumentärfilm:
”Leave nothing but footprints”

I filmen får man stifta bekantskap med tio deltagare, alla med olika bakgrund och
kompetenser, för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens
nationalpark.

Josefine Carlsson var en av de personer som ledde och koordinerade projektet.
– Filmen är en sammanfattning av processen. Resultatet är större än så, det innebär att vi
skapar oss en gemensam bild över hur vi vill jobba tillsammans mot en hållbarare
destination, genom att exempelvis samarbeta med organisationer som Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

Denna process konkretiseras väl genom filmen.
– Deltagarnas uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med
naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

Under coronapandemins första år, 2020, upplevde stora delar av Sverige och Skåne ett
ökat tryck av nationella besökare som ville ta sig ut för att umgås säkert i naturen och
samtidigt testa en ny hobby.
– Många valde att ta sig till de redan mer kända platserna vilket resulterade i ett
obalanserat flöde av människor, med trafikkaos, ökad nedskräpning och mer slitage vid till
exempel naturreservat och nationalparker som följd.

> Läs artikeln i sin helhet

> Se filmen "Leave nothing but footprints  Innovationsdokumentär" på YouTube.
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SJU DAGAR LÅNG INNOVATIONSWORKSHOP
Josefine pekar på innovation som ett bärande element för Tourism in Skånes strävan att vara en hållbar destination och med det i ryggen så
var det någonstans så idén till Uppdrag Fotspår föddes.

– Vi ville inte skapa ännu en traditionell marknadsföringskampanj utan se om vi kunde hitta nya sätt att bidra till samhällslösningar och
samtidigt skapa opinion.

Tillsammans med Länsstyrelsen Söderåsen startade man Uppdrag Fotspår för att utforma framtidens naturupplevelse.

– Uppdraget syftade till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet.

– Målet var också att undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen. Söderåsen och området vid Skäralid har under
de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen.

DESIGN THINKING PROCESS
Teamet på tio personer kände inte varandra sedan innan och sattes samman utifrån ansökningskampanjen i form av ett Open call som gick ut
på sociala medier under första delen av september.

– Veckan de tillbringade tillsammans filmades och dokumenterades av ett produktionsbolag och klipptes ihop till en 45 minuter lång
innovationsdokumentär som finns att hitta på Youtube ﴾länk medan﴿.

– Metoden för processen som vi använde kallas för ”Design thinking process” som innebär att idégenerera, testa och utvärdera lösningar för
att sedan gå in i nästa cykel med att utveckla ytterligare.

Deltagarna ställdes inför två övergripande problemformuleringar, där den första löd: Hur kan man skapa en förankrad koppling till naturen
bland besökare så att de utvecklar en känsla av ansvar för en plats?

– Den andra frågeställningen utgick ifrån vad andra besökare kan göra om de ser någon som går emot parkens regler? I dagsläget är det enda
alternativet att ringa polisen, men finns det andra steg innan?

BRANSCHÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN KRÄVS
I dokumentärfilmen får man följa hur deltagarna delas in i olika grupper vilka jobbade fram lösningar utifrån just den gruppens samlade
kompetens och förmåga till samarbete.

– Det som är spännande när man bjuder in ett tvärsektoriellt team till en process och sätter ihop människor som inte känner varandra men
som har en gemensam drivkraft är att det finns en stor öppenhet och nyfikenhet. För varandra, för deras olika perspektiv och för uppgiften.

Utfallet, vilket filmen visar, blev över förväntan.
– Vi som organisatörer var positivt överraskade över höjden på deras idéer och resonemang. Deltagarna kom in med flera nya perspektiv
vilket bidrog till en spännande dialog tillsammans med Länsstyrelsen och en ödmjukhet för förändring och att testa nya sätt.

Josefine ser en utökad dialog med främjandeorganisationer, förvaltare och näringsliv som ett viktigt verktyg på den fortsatta resan kring
innovation och hållbarhet.
– Det vi vet är att det inte finns någon ensam ägare till dagens samhällsutmaningar utan att det kommer krävas att vi samverkar
branschöverskridande i större utsträckning för att komma framåt.
– Vi kommer även att medverka på Ystad Summit den 16:e maj under en paneldiskussion som jag tror kan vara intressant för era läsare.

Vår gemensamma skogskalender!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Vi samlar skogsrelaterade aktiviteter, kurser med mera från
många olika skogsaktörer på ett och samma ställe,

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.

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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170034&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170045&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170056&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170067&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170078&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170089&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170090&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170102&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

April april...
vädret kan lura dig vart du vill. Under tiden som aprilvädret håller sig sysselsatt med att växla mellan snö, hagel, sol ,vind
och sidoregn kan du passa på att läsa vårt nyhetsbrev!

Innehåll:

• Växter med historia ‐ ett kulturarv i din skog. Skriften från Regionmuseet Skåne som alla bör läsa nu när det börjat
grönska.

• Lär dig mer ‐Tre bra publikationer ‐ denna gång från Skogsstyrelsen.
• Pengar på snabbväxande träd ‐ SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på

snabbväxande lövträd. Urban Nilsson berättar mer.
• Luften är fri och kommer förbli ‐ Sanna Ameln summerar Friluftslivets år 2021
• Naturskapande naturvård i Småland ‐ Josefine Gustafsson berättar om pilotprojektet för Nyskapande naturvård

som ska pågå under 2022.
• Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår ‐ Tourism in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för

naturturism sjösatte förra året Uppdrag fotspår.
• Kalendariet ‐ fylld med vårens aktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Skriften har blivit möjlig tack vare medel från
Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.
Europa investerar i landsbygdsområden.

Växter med historia
Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog?

Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för
nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i
skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som vill veta
mer om det gröna kulturarvet. Du får exempel på fler än 100 olika kulturväxter som kan
vara möjliga att hitta på din egen fastighet. Skriften innehåller berättelser om de
människor som en gång i tiden planterat dem. Du får även tips och råd kring hur dessa
växter kan leva vidare till kommande generationer.

Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Länsstyrelsen Skåne lär dig mer

Skogsstyrelsen lär dig mer

Vi har tidigare publicerat lästips från både
Länsstyrelsen, Skogforsk och
Naturskyddsföreningen.

Skogforsk lär dig mer

Naturskyddsföreningen lär dig mer

Lär dig mer
Det finns så mycket bra publikationer som ligger och bara väntar på att bli läst.
Därför har vi gett alla styrgruppsmedelmmar i uppgift att tipsa om tre
publikationer som rör den skånska skogen och kan ge oss en bredare kunskap.

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre
publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter.

Omvärldsanalys
EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som
den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens
nya omvärldsanalys sätter fingret på.
Skogsstyrelsen – Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

Skogsstyrelsens definition på hyggesfritt skogsbruk
Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag att verka för att öka kunskapen och
användningen av hyggesfritt skogsbruk. Under årens gång har vi noterat att det finns
skilda inställningar till hyggesfritt skogsbruk och att man också lägger in skilda betydelser
i begreppet. Skogsstyrelsen har därför insett nödvändigheten av att definiera hur
myndigheten avgränsar hyggesfritt.
Rapport 2021/8 Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition

Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effekter av dikesunderhåll och
återvätning
Avgång av växthusgaser till atmosfären från dikad torvmark har lyfts fram som ett
problem, både i Sverige och internationellt. Ett av de uppdrag som riktades till
Skogsstyrelsen i den samverkansprocess om skogsproduktion som genomfördes 2018‐
2020, var att utreda hur avgång av växthusgaser kan minskas från dikad torvtäckt
skogsmark. Denna rapport presenterar resultatet av den utredningen.
2021‐7 Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effek‐ter av dikesunderhåll och
återvätning ﴾skogsstyrelsen.se﴿

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats

Professor Urban Nilsson, SLU Foto: SLU

Pengar på snabbväxande träd
SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på
snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till
Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är
en av dem som leder projektet.

Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en
kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns det?
– Det känns såklart toppen. Vi jobbade ganska hårt med ansökan i våras och det är roligt
när det lyckas. Totalt är det 113 miljoner varav Energimyndigheten står för en tredjedel,
Universiteten en tredjedel och övriga intressenter en tredjedel.

Vem driver projektet?
– SLU är koordinator för centrat och med det menas att vi står för det mesta av
administrationen. Men centrat består av alla fem medlemmar och alla 45 intressenter.
Meningen är att vi ska öka den totala kompetensen om snabbväxande löv.

Vem samarbetar ni med?
– I centrat ingår forskare från Luleå tekniska universitet ﴾LTU﴿, Skogforsk, Umeå
universitet, Uppsala universitet och SLU. Men vi har också som sagt 45 intressenter från
skogsnäringen i vid bemärkelse. Allt från stora skogsbolag till Skogsägarföreningar, mindre
företag, Skogsstyrelsen och ideella föreningar.

Hur tar ni er an uppgiften?
– Vi är väldigt entusiastiska inför detta. Just nu håller vi på att planera inför alla projekten
och vi ska snart igång med att skriva avtal med intressenterna. Vi kommer att börja lägga
ut försök redan i vår men den huvudsakliga försöksutläggningen kommer 2023 och 2024.
Då kommer också LTU att genomföra experiment med våra partners i energisektorn. Vi
har ännu inte anställt doktorander men hoppas att ha de flesta på plats efter sommaren.

Fokus ligger på snabbväxande löv, finns det sidospår?
– Fokus är på...

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats.
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Luften är fri och kommer förbli
2021 var Friluftslivets år. Ett händelserikt sådant. Nu har Svenskt Friluftsliv sett
över hur utgången blev och tar med sig en hel del lärdomar för vidareutveckling.
Kommunikatör Sanna Ameln vet mer.

Blev det ett Friluftslivets år? Det vill säga, ökade antalet friluftsaktiviteter?
– Mycket tyder på det, även om pandemin såklart är en variabel som spelar in och gör
beräkningarna lite svårare. I vilket fall noterade vi 3 500 aktiviteter i vår kalender, vilka 400
aktörer låg bakom, det är onekligen en del.

– Vi fick ett rejält tillskott att fördela. 18 miljoner som gick till 73 projekt, varav vissa
förmodligen inte hade blivit av om inte de resurserna hade funnits att tillgå.

– Som ett led i Friluftslivets år så vände vi också till vissa specificerade grupper som till
exempel de som är ovana vid naturen, vilka vi har nått i hög grad. En annan sådan grupp
var barn i årskurs 4‐6, som vi också nådde i hög omfattning.

Hur såg det ut med aktiviteter över landet, var det någorlunda jämnt fördelat?
– Ja. Det var bland annat en viktig parameter när vi fördelade medlen till de 73 projekten.
Sedan kan man tillägga att de i viss mån följer populationen, det vill säga att ett högre
antal aktiviteter i regel är kopplat till tätbefolkade områden.

Ge oss gärna några goda exempel på härliga arrangemang och händelser under
2021.
– Landshövdingestafetten samlade runt 1 400 personer och var fantastiskt rolig att följa,
vilket många också har gjort. I Jönköpings kommun markerade man alla promenadstråk
med Luften är fri‐skyltar och på Gotland hade man budskapet Luften är fri utformat som
en vägskylt och som flyttades runt på olika ställen, vid en busshållplats, i ett naturreservat
med mera. I Uppsala satte man fram gosedjur och uppmanade barnen att ta med dem ut
i naturen och på Tyresö har Friluftsfrämjandet en tjejsektion som i omgångar var ute i
naturen på olika aktiviteter för att lära sig att hugga ved och göra upp eld. Det finns
massor av exempel! ﴾Se länkar i slutet av artikeln﴿

Oundviklig fråga, fanns det något som ni kunde gjort bättre?
– Det finns det alltid, men...
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Nyskapande naturvård i Småland
För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande
naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra
insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i
styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och
Region Kronoberg.

Josefine Gustafsson är samordnare.

Berätta mer om det nyskapande, vad består det i?
– Pilotprojektets ambition är att vara prövande och inspirerande till åtgärder i den vanliga
skogen i Småland. Främsta syftet är att bidra till att öka den biologiska mångfalden, men
också att öka sociala, kulturella och estetiska värden, detta utöver generell hänsyn.

Vilka ser du som utmaningarna?
– Pilotprojektet fokuserar på hur skogsägare på eget initiativ kan bidra till att öka den
biologiska mångfalden i skogslandskapet. Utmaningarna är främst att se till att samtalen
som uppstår är tillåtande och har högt i tak samtidigt som vi håller oss till fakta.

Vilka är möjligheterna?
– Möjligheterna är att skogsägare kan inspirera varandra genom att berätta och visa
varandra exempel på hur man kan göra praktiskt. Under 2022 kommer vi ha ett antal
skogsdagar på olika inspirerande gårdar i Småland.

Hur har reaktionerna varit?
– Hittills bara positiva. Reaktionen när jag pratat med markägare är ”precis det här har jag
efterfrågat”. I den nystartade FB‐gruppen ”Nyskapande naturvård i skogen” har det
strömmat till medlemmar så nu är det cirka 140 personer. Där är markägare generösa och
lägger upp bilder på åtgärder de gjort.

Var i processen befinner ni er nu?
– Projektet startade för bara några veckor sedan. Jag planerar för första skogsdagen som
kommer vara söndagen den 22 maj i Kronobergs län. Inbjudan kommer skickas ut till
skogsägare i Småland om någon vecka.

Vad kommer att hända under resten av våren/året?
– Som sagt, det blir skogsdagar på olika platser i Småland under året. Jag dokumenterar
under tiden olika konkreta exempel som kan inspirera andra och vara ett underlag för
eventuell fortsättning. Om efterfrågan finns kommer vi också hålla seminarier i höst.

Webbsidan där du kan läsa mer om projektet ”Naturskapande naturvård”
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Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår
Ökat besökstryck i Skånes nationalparker och naturreservat är i sig positivt.
Baksidan av myntet är ett tilltagande slitage och andra negativa avtryck. Tourism
in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för naturturism sjösatte
förra året Uppdrag fotspår, vilket bland annat resulterade i en 45 minuter lång
dokumentärfilm, som också sammanfattar deras processarbete.

Tourism in Skåne är ute på en innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar
för naturturism på naturens villkor. Under 2019 togs en ny strategisk färdplan fram för
hela Skåne ”Tourism matters” ﴾länk nedan﴿. Här ses turismen som ett viktigt och kraftfullt
verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge.

Som ett konkret utfall släpptes i början av året en 45 minuter lång dokumentärfilm:
”Leave nothing but footprints”

I filmen får man stifta bekantskap med tio deltagare, alla med olika bakgrund och
kompetenser, för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens
nationalpark.

Josefine Carlsson var en av de personer som ledde och koordinerade projektet.
– Filmen är en sammanfattning av processen. Resultatet är större än så, det innebär att vi
skapar oss en gemensam bild över hur vi vill jobba tillsammans mot en hållbarare
destination, genom att exempelvis samarbeta med organisationer som Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

Denna process konkretiseras väl genom filmen.
– Deltagarnas uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med
naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

Under coronapandemins första år, 2020, upplevde stora delar av Sverige och Skåne ett
ökat tryck av nationella besökare som ville ta sig ut för att umgås säkert i naturen och
samtidigt testa en ny hobby.
– Många valde att ta sig till de redan mer kända platserna vilket resulterade i ett
obalanserat flöde av människor, med trafikkaos, ökad nedskräpning och mer slitage vid till
exempel naturreservat och nationalparker som följd.

> Läs artikeln i sin helhet

> Se filmen "Leave nothing but footprints  Innovationsdokumentär" på YouTube.
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SJU DAGAR LÅNG INNOVATIONSWORKSHOP
Josefine pekar på innovation som ett bärande element för Tourism in Skånes strävan att vara en hållbar destination och med det i ryggen så
var det någonstans så idén till Uppdrag Fotspår föddes.

– Vi ville inte skapa ännu en traditionell marknadsföringskampanj utan se om vi kunde hitta nya sätt att bidra till samhällslösningar och
samtidigt skapa opinion.

Tillsammans med Länsstyrelsen Söderåsen startade man Uppdrag Fotspår för att utforma framtidens naturupplevelse.

– Uppdraget syftade till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet.

– Målet var också att undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen. Söderåsen och området vid Skäralid har under
de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen.

DESIGN THINKING PROCESS
Teamet på tio personer kände inte varandra sedan innan och sattes samman utifrån ansökningskampanjen i form av ett Open call som gick ut
på sociala medier under första delen av september.

– Veckan de tillbringade tillsammans filmades och dokumenterades av ett produktionsbolag och klipptes ihop till en 45 minuter lång
innovationsdokumentär som finns att hitta på Youtube ﴾länk medan﴿.

– Metoden för processen som vi använde kallas för ”Design thinking process” som innebär att idégenerera, testa och utvärdera lösningar för
att sedan gå in i nästa cykel med att utveckla ytterligare.

Deltagarna ställdes inför två övergripande problemformuleringar, där den första löd: Hur kan man skapa en förankrad koppling till naturen
bland besökare så att de utvecklar en känsla av ansvar för en plats?

– Den andra frågeställningen utgick ifrån vad andra besökare kan göra om de ser någon som går emot parkens regler? I dagsläget är det enda
alternativet att ringa polisen, men finns det andra steg innan?

BRANSCHÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN KRÄVS
I dokumentärfilmen får man följa hur deltagarna delas in i olika grupper vilka jobbade fram lösningar utifrån just den gruppens samlade
kompetens och förmåga till samarbete.

– Det som är spännande när man bjuder in ett tvärsektoriellt team till en process och sätter ihop människor som inte känner varandra men
som har en gemensam drivkraft är att det finns en stor öppenhet och nyfikenhet. För varandra, för deras olika perspektiv och för uppgiften.

Utfallet, vilket filmen visar, blev över förväntan.
– Vi som organisatörer var positivt överraskade över höjden på deras idéer och resonemang. Deltagarna kom in med flera nya perspektiv
vilket bidrog till en spännande dialog tillsammans med Länsstyrelsen och en ödmjukhet för förändring och att testa nya sätt.

Josefine ser en utökad dialog med främjandeorganisationer, förvaltare och näringsliv som ett viktigt verktyg på den fortsatta resan kring
innovation och hållbarhet.
– Det vi vet är att det inte finns någon ensam ägare till dagens samhällsutmaningar utan att det kommer krävas att vi samverkar
branschöverskridande i större utsträckning för att komma framåt.
– Vi kommer även att medverka på Ystad Summit den 16:e maj under en paneldiskussion som jag tror kan vara intressant för era läsare.

Vår gemensamma skogskalender!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Vi samlar skogsrelaterade aktiviteter, kurser med mera från
många olika skogsaktörer på ett och samma ställe,

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.

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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170113&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

April april...
vädret kan lura dig vart du vill. Under tiden som aprilvädret håller sig sysselsatt med att växla mellan snö, hagel, sol ,vind
och sidoregn kan du passa på att läsa vårt nyhetsbrev!

Innehåll:

• Växter med historia ‐ ett kulturarv i din skog. Skriften från Regionmuseet Skåne som alla bör läsa nu när det börjat
grönska.

• Lär dig mer ‐Tre bra publikationer ‐ denna gång från Skogsstyrelsen.
• Pengar på snabbväxande träd ‐ SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på

snabbväxande lövträd. Urban Nilsson berättar mer.
• Luften är fri och kommer förbli ‐ Sanna Ameln summerar Friluftslivets år 2021
• Naturskapande naturvård i Småland ‐ Josefine Gustafsson berättar om pilotprojektet för Nyskapande naturvård

som ska pågå under 2022.
• Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår ‐ Tourism in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för

naturturism sjösatte förra året Uppdrag fotspår.
• Kalendariet ‐ fylld med vårens aktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Skriften har blivit möjlig tack vare medel från
Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.
Europa investerar i landsbygdsområden.

Växter med historia
Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog?

Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för
nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i
skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som vill veta
mer om det gröna kulturarvet. Du får exempel på fler än 100 olika kulturväxter som kan
vara möjliga att hitta på din egen fastighet. Skriften innehåller berättelser om de
människor som en gång i tiden planterat dem. Du får även tips och råd kring hur dessa
växter kan leva vidare till kommande generationer.

Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Länsstyrelsen Skåne lär dig mer

Skogsstyrelsen lär dig mer

Vi har tidigare publicerat lästips från både
Länsstyrelsen, Skogforsk och
Naturskyddsföreningen.

Skogforsk lär dig mer

Naturskyddsföreningen lär dig mer

Lär dig mer
Det finns så mycket bra publikationer som ligger och bara väntar på att bli läst.
Därför har vi gett alla styrgruppsmedelmmar i uppgift att tipsa om tre
publikationer som rör den skånska skogen och kan ge oss en bredare kunskap.

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre
publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter.

Omvärldsanalys
EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som
den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens
nya omvärldsanalys sätter fingret på.
Skogsstyrelsen – Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

Skogsstyrelsens definition på hyggesfritt skogsbruk
Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag att verka för att öka kunskapen och
användningen av hyggesfritt skogsbruk. Under årens gång har vi noterat att det finns
skilda inställningar till hyggesfritt skogsbruk och att man också lägger in skilda betydelser
i begreppet. Skogsstyrelsen har därför insett nödvändigheten av att definiera hur
myndigheten avgränsar hyggesfritt.
Rapport 2021/8 Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition

Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effekter av dikesunderhåll och
återvätning
Avgång av växthusgaser till atmosfären från dikad torvmark har lyfts fram som ett
problem, både i Sverige och internationellt. Ett av de uppdrag som riktades till
Skogsstyrelsen i den samverkansprocess om skogsproduktion som genomfördes 2018‐
2020, var att utreda hur avgång av växthusgaser kan minskas från dikad torvtäckt
skogsmark. Denna rapport presenterar resultatet av den utredningen.
2021‐7 Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effek‐ter av dikesunderhåll och
återvätning ﴾skogsstyrelsen.se﴿

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats

Professor Urban Nilsson, SLU Foto: SLU

Pengar på snabbväxande träd
SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på
snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till
Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är
en av dem som leder projektet.

Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en
kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns det?
– Det känns såklart toppen. Vi jobbade ganska hårt med ansökan i våras och det är roligt
när det lyckas. Totalt är det 113 miljoner varav Energimyndigheten står för en tredjedel,
Universiteten en tredjedel och övriga intressenter en tredjedel.

Vem driver projektet?
– SLU är koordinator för centrat och med det menas att vi står för det mesta av
administrationen. Men centrat består av alla fem medlemmar och alla 45 intressenter.
Meningen är att vi ska öka den totala kompetensen om snabbväxande löv.

Vem samarbetar ni med?
– I centrat ingår forskare från Luleå tekniska universitet ﴾LTU﴿, Skogforsk, Umeå
universitet, Uppsala universitet och SLU. Men vi har också som sagt 45 intressenter från
skogsnäringen i vid bemärkelse. Allt från stora skogsbolag till Skogsägarföreningar, mindre
företag, Skogsstyrelsen och ideella föreningar.

Hur tar ni er an uppgiften?
– Vi är väldigt entusiastiska inför detta. Just nu håller vi på att planera inför alla projekten
och vi ska snart igång med att skriva avtal med intressenterna. Vi kommer att börja lägga
ut försök redan i vår men den huvudsakliga försöksutläggningen kommer 2023 och 2024.
Då kommer också LTU att genomföra experiment med våra partners i energisektorn. Vi
har ännu inte anställt doktorander men hoppas att ha de flesta på plats efter sommaren.

Fokus ligger på snabbväxande löv, finns det sidospår?
– Fokus är på...

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats.

Sanna Ameln Foto: Privat

Luften är fri och kommer förbli
2021 var Friluftslivets år. Ett händelserikt sådant. Nu har Svenskt Friluftsliv sett
över hur utgången blev och tar med sig en hel del lärdomar för vidareutveckling.
Kommunikatör Sanna Ameln vet mer.

Blev det ett Friluftslivets år? Det vill säga, ökade antalet friluftsaktiviteter?
– Mycket tyder på det, även om pandemin såklart är en variabel som spelar in och gör
beräkningarna lite svårare. I vilket fall noterade vi 3 500 aktiviteter i vår kalender, vilka 400
aktörer låg bakom, det är onekligen en del.

– Vi fick ett rejält tillskott att fördela. 18 miljoner som gick till 73 projekt, varav vissa
förmodligen inte hade blivit av om inte de resurserna hade funnits att tillgå.

– Som ett led i Friluftslivets år så vände vi också till vissa specificerade grupper som till
exempel de som är ovana vid naturen, vilka vi har nått i hög grad. En annan sådan grupp
var barn i årskurs 4‐6, som vi också nådde i hög omfattning.

Hur såg det ut med aktiviteter över landet, var det någorlunda jämnt fördelat?
– Ja. Det var bland annat en viktig parameter när vi fördelade medlen till de 73 projekten.
Sedan kan man tillägga att de i viss mån följer populationen, det vill säga att ett högre
antal aktiviteter i regel är kopplat till tätbefolkade områden.

Ge oss gärna några goda exempel på härliga arrangemang och händelser under
2021.
– Landshövdingestafetten samlade runt 1 400 personer och var fantastiskt rolig att följa,
vilket många också har gjort. I Jönköpings kommun markerade man alla promenadstråk
med Luften är fri‐skyltar och på Gotland hade man budskapet Luften är fri utformat som
en vägskylt och som flyttades runt på olika ställen, vid en busshållplats, i ett naturreservat
med mera. I Uppsala satte man fram gosedjur och uppmanade barnen att ta med dem ut
i naturen och på Tyresö har Friluftsfrämjandet en tjejsektion som i omgångar var ute i
naturen på olika aktiviteter för att lära sig att hugga ved och göra upp eld. Det finns
massor av exempel! ﴾Se länkar i slutet av artikeln﴿

Oundviklig fråga, fanns det något som ni kunde gjort bättre?
– Det finns det alltid, men...
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Nyskapande naturvård i Småland
För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande
naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra
insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i
styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och
Region Kronoberg.

Josefine Gustafsson är samordnare.

Berätta mer om det nyskapande, vad består det i?
– Pilotprojektets ambition är att vara prövande och inspirerande till åtgärder i den vanliga
skogen i Småland. Främsta syftet är att bidra till att öka den biologiska mångfalden, men
också att öka sociala, kulturella och estetiska värden, detta utöver generell hänsyn.

Vilka ser du som utmaningarna?
– Pilotprojektet fokuserar på hur skogsägare på eget initiativ kan bidra till att öka den
biologiska mångfalden i skogslandskapet. Utmaningarna är främst att se till att samtalen
som uppstår är tillåtande och har högt i tak samtidigt som vi håller oss till fakta.

Vilka är möjligheterna?
– Möjligheterna är att skogsägare kan inspirera varandra genom att berätta och visa
varandra exempel på hur man kan göra praktiskt. Under 2022 kommer vi ha ett antal
skogsdagar på olika inspirerande gårdar i Småland.

Hur har reaktionerna varit?
– Hittills bara positiva. Reaktionen när jag pratat med markägare är ”precis det här har jag
efterfrågat”. I den nystartade FB‐gruppen ”Nyskapande naturvård i skogen” har det
strömmat till medlemmar så nu är det cirka 140 personer. Där är markägare generösa och
lägger upp bilder på åtgärder de gjort.

Var i processen befinner ni er nu?
– Projektet startade för bara några veckor sedan. Jag planerar för första skogsdagen som
kommer vara söndagen den 22 maj i Kronobergs län. Inbjudan kommer skickas ut till
skogsägare i Småland om någon vecka.

Vad kommer att hända under resten av våren/året?
– Som sagt, det blir skogsdagar på olika platser i Småland under året. Jag dokumenterar
under tiden olika konkreta exempel som kan inspirera andra och vara ett underlag för
eventuell fortsättning. Om efterfrågan finns kommer vi också hålla seminarier i höst.

Webbsidan där du kan läsa mer om projektet ”Naturskapande naturvård”
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Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår
Ökat besökstryck i Skånes nationalparker och naturreservat är i sig positivt.
Baksidan av myntet är ett tilltagande slitage och andra negativa avtryck. Tourism
in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för naturturism sjösatte
förra året Uppdrag fotspår, vilket bland annat resulterade i en 45 minuter lång
dokumentärfilm, som också sammanfattar deras processarbete.

Tourism in Skåne är ute på en innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar
för naturturism på naturens villkor. Under 2019 togs en ny strategisk färdplan fram för
hela Skåne ”Tourism matters” ﴾länk nedan﴿. Här ses turismen som ett viktigt och kraftfullt
verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge.

Som ett konkret utfall släpptes i början av året en 45 minuter lång dokumentärfilm:
”Leave nothing but footprints”

I filmen får man stifta bekantskap med tio deltagare, alla med olika bakgrund och
kompetenser, för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens
nationalpark.

Josefine Carlsson var en av de personer som ledde och koordinerade projektet.
– Filmen är en sammanfattning av processen. Resultatet är större än så, det innebär att vi
skapar oss en gemensam bild över hur vi vill jobba tillsammans mot en hållbarare
destination, genom att exempelvis samarbeta med organisationer som Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

Denna process konkretiseras väl genom filmen.
– Deltagarnas uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med
naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

Under coronapandemins första år, 2020, upplevde stora delar av Sverige och Skåne ett
ökat tryck av nationella besökare som ville ta sig ut för att umgås säkert i naturen och
samtidigt testa en ny hobby.
– Många valde att ta sig till de redan mer kända platserna vilket resulterade i ett
obalanserat flöde av människor, med trafikkaos, ökad nedskräpning och mer slitage vid till
exempel naturreservat och nationalparker som följd.

> Läs artikeln i sin helhet

> Se filmen "Leave nothing but footprints  Innovationsdokumentär" på YouTube.
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SJU DAGAR LÅNG INNOVATIONSWORKSHOP
Josefine pekar på innovation som ett bärande element för Tourism in Skånes strävan att vara en hållbar destination och med det i ryggen så
var det någonstans så idén till Uppdrag Fotspår föddes.

– Vi ville inte skapa ännu en traditionell marknadsföringskampanj utan se om vi kunde hitta nya sätt att bidra till samhällslösningar och
samtidigt skapa opinion.

Tillsammans med Länsstyrelsen Söderåsen startade man Uppdrag Fotspår för att utforma framtidens naturupplevelse.

– Uppdraget syftade till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet.

– Målet var också att undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen. Söderåsen och området vid Skäralid har under
de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen.

DESIGN THINKING PROCESS
Teamet på tio personer kände inte varandra sedan innan och sattes samman utifrån ansökningskampanjen i form av ett Open call som gick ut
på sociala medier under första delen av september.

– Veckan de tillbringade tillsammans filmades och dokumenterades av ett produktionsbolag och klipptes ihop till en 45 minuter lång
innovationsdokumentär som finns att hitta på Youtube ﴾länk medan﴿.

– Metoden för processen som vi använde kallas för ”Design thinking process” som innebär att idégenerera, testa och utvärdera lösningar för
att sedan gå in i nästa cykel med att utveckla ytterligare.

Deltagarna ställdes inför två övergripande problemformuleringar, där den första löd: Hur kan man skapa en förankrad koppling till naturen
bland besökare så att de utvecklar en känsla av ansvar för en plats?

– Den andra frågeställningen utgick ifrån vad andra besökare kan göra om de ser någon som går emot parkens regler? I dagsläget är det enda
alternativet att ringa polisen, men finns det andra steg innan?

BRANSCHÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN KRÄVS
I dokumentärfilmen får man följa hur deltagarna delas in i olika grupper vilka jobbade fram lösningar utifrån just den gruppens samlade
kompetens och förmåga till samarbete.

– Det som är spännande när man bjuder in ett tvärsektoriellt team till en process och sätter ihop människor som inte känner varandra men
som har en gemensam drivkraft är att det finns en stor öppenhet och nyfikenhet. För varandra, för deras olika perspektiv och för uppgiften.

Utfallet, vilket filmen visar, blev över förväntan.
– Vi som organisatörer var positivt överraskade över höjden på deras idéer och resonemang. Deltagarna kom in med flera nya perspektiv
vilket bidrog till en spännande dialog tillsammans med Länsstyrelsen och en ödmjukhet för förändring och att testa nya sätt.

Josefine ser en utökad dialog med främjandeorganisationer, förvaltare och näringsliv som ett viktigt verktyg på den fortsatta resan kring
innovation och hållbarhet.
– Det vi vet är att det inte finns någon ensam ägare till dagens samhällsutmaningar utan att det kommer krävas att vi samverkar
branschöverskridande i större utsträckning för att komma framåt.
– Vi kommer även att medverka på Ystad Summit den 16:e maj under en paneldiskussion som jag tror kan vara intressant för era läsare.

Vår gemensamma skogskalender!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Vi samlar skogsrelaterade aktiviteter, kurser med mera från
många olika skogsaktörer på ett och samma ställe,

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.

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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170124&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

April april...
vädret kan lura dig vart du vill. Under tiden som aprilvädret håller sig sysselsatt med att växla mellan snö, hagel, sol ,vind
och sidoregn kan du passa på att läsa vårt nyhetsbrev!

Innehåll:

• Växter med historia ‐ ett kulturarv i din skog. Skriften från Regionmuseet Skåne som alla bör läsa nu när det börjat
grönska.

• Lär dig mer ‐Tre bra publikationer ‐ denna gång från Skogsstyrelsen.
• Pengar på snabbväxande träd ‐ SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på

snabbväxande lövträd. Urban Nilsson berättar mer.
• Luften är fri och kommer förbli ‐ Sanna Ameln summerar Friluftslivets år 2021
• Naturskapande naturvård i Småland ‐ Josefine Gustafsson berättar om pilotprojektet för Nyskapande naturvård

som ska pågå under 2022.
• Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår ‐ Tourism in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för

naturturism sjösatte förra året Uppdrag fotspår.
• Kalendariet ‐ fylld med vårens aktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Skriften har blivit möjlig tack vare medel från
Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.
Europa investerar i landsbygdsområden.

Växter med historia
Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog?

Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för
nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i
skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som vill veta
mer om det gröna kulturarvet. Du får exempel på fler än 100 olika kulturväxter som kan
vara möjliga att hitta på din egen fastighet. Skriften innehåller berättelser om de
människor som en gång i tiden planterat dem. Du får även tips och råd kring hur dessa
växter kan leva vidare till kommande generationer.

Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Länsstyrelsen Skåne lär dig mer

Skogsstyrelsen lär dig mer

Vi har tidigare publicerat lästips från både
Länsstyrelsen, Skogforsk och
Naturskyddsföreningen.

Skogforsk lär dig mer

Naturskyddsföreningen lär dig mer

Lär dig mer
Det finns så mycket bra publikationer som ligger och bara väntar på att bli läst.
Därför har vi gett alla styrgruppsmedelmmar i uppgift att tipsa om tre
publikationer som rör den skånska skogen och kan ge oss en bredare kunskap.

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre
publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter.

Omvärldsanalys
EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som
den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens
nya omvärldsanalys sätter fingret på.
Skogsstyrelsen – Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

Skogsstyrelsens definition på hyggesfritt skogsbruk
Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag att verka för att öka kunskapen och
användningen av hyggesfritt skogsbruk. Under årens gång har vi noterat att det finns
skilda inställningar till hyggesfritt skogsbruk och att man också lägger in skilda betydelser
i begreppet. Skogsstyrelsen har därför insett nödvändigheten av att definiera hur
myndigheten avgränsar hyggesfritt.
Rapport 2021/8 Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition

Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effekter av dikesunderhåll och
återvätning
Avgång av växthusgaser till atmosfären från dikad torvmark har lyfts fram som ett
problem, både i Sverige och internationellt. Ett av de uppdrag som riktades till
Skogsstyrelsen i den samverkansprocess om skogsproduktion som genomfördes 2018‐
2020, var att utreda hur avgång av växthusgaser kan minskas från dikad torvtäckt
skogsmark. Denna rapport presenterar resultatet av den utredningen.
2021‐7 Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effek‐ter av dikesunderhåll och
återvätning ﴾skogsstyrelsen.se﴿

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats

Professor Urban Nilsson, SLU Foto: SLU

Pengar på snabbväxande träd
SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på
snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till
Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är
en av dem som leder projektet.

Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en
kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns det?
– Det känns såklart toppen. Vi jobbade ganska hårt med ansökan i våras och det är roligt
när det lyckas. Totalt är det 113 miljoner varav Energimyndigheten står för en tredjedel,
Universiteten en tredjedel och övriga intressenter en tredjedel.

Vem driver projektet?
– SLU är koordinator för centrat och med det menas att vi står för det mesta av
administrationen. Men centrat består av alla fem medlemmar och alla 45 intressenter.
Meningen är att vi ska öka den totala kompetensen om snabbväxande löv.

Vem samarbetar ni med?
– I centrat ingår forskare från Luleå tekniska universitet ﴾LTU﴿, Skogforsk, Umeå
universitet, Uppsala universitet och SLU. Men vi har också som sagt 45 intressenter från
skogsnäringen i vid bemärkelse. Allt från stora skogsbolag till Skogsägarföreningar, mindre
företag, Skogsstyrelsen och ideella föreningar.

Hur tar ni er an uppgiften?
– Vi är väldigt entusiastiska inför detta. Just nu håller vi på att planera inför alla projekten
och vi ska snart igång med att skriva avtal med intressenterna. Vi kommer att börja lägga
ut försök redan i vår men den huvudsakliga försöksutläggningen kommer 2023 och 2024.
Då kommer också LTU att genomföra experiment med våra partners i energisektorn. Vi
har ännu inte anställt doktorander men hoppas att ha de flesta på plats efter sommaren.

Fokus ligger på snabbväxande löv, finns det sidospår?
– Fokus är på...

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats.

Sanna Ameln Foto: Privat

Luften är fri och kommer förbli
2021 var Friluftslivets år. Ett händelserikt sådant. Nu har Svenskt Friluftsliv sett
över hur utgången blev och tar med sig en hel del lärdomar för vidareutveckling.
Kommunikatör Sanna Ameln vet mer.

Blev det ett Friluftslivets år? Det vill säga, ökade antalet friluftsaktiviteter?
– Mycket tyder på det, även om pandemin såklart är en variabel som spelar in och gör
beräkningarna lite svårare. I vilket fall noterade vi 3 500 aktiviteter i vår kalender, vilka 400
aktörer låg bakom, det är onekligen en del.

– Vi fick ett rejält tillskott att fördela. 18 miljoner som gick till 73 projekt, varav vissa
förmodligen inte hade blivit av om inte de resurserna hade funnits att tillgå.

– Som ett led i Friluftslivets år så vände vi också till vissa specificerade grupper som till
exempel de som är ovana vid naturen, vilka vi har nått i hög grad. En annan sådan grupp
var barn i årskurs 4‐6, som vi också nådde i hög omfattning.

Hur såg det ut med aktiviteter över landet, var det någorlunda jämnt fördelat?
– Ja. Det var bland annat en viktig parameter när vi fördelade medlen till de 73 projekten.
Sedan kan man tillägga att de i viss mån följer populationen, det vill säga att ett högre
antal aktiviteter i regel är kopplat till tätbefolkade områden.

Ge oss gärna några goda exempel på härliga arrangemang och händelser under
2021.
– Landshövdingestafetten samlade runt 1 400 personer och var fantastiskt rolig att följa,
vilket många också har gjort. I Jönköpings kommun markerade man alla promenadstråk
med Luften är fri‐skyltar och på Gotland hade man budskapet Luften är fri utformat som
en vägskylt och som flyttades runt på olika ställen, vid en busshållplats, i ett naturreservat
med mera. I Uppsala satte man fram gosedjur och uppmanade barnen att ta med dem ut
i naturen och på Tyresö har Friluftsfrämjandet en tjejsektion som i omgångar var ute i
naturen på olika aktiviteter för att lära sig att hugga ved och göra upp eld. Det finns
massor av exempel! ﴾Se länkar i slutet av artikeln﴿

Oundviklig fråga, fanns det något som ni kunde gjort bättre?
– Det finns det alltid, men...

Josefine Gustafssonn Foto: Privat

Nyskapande naturvård i Småland
För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande
naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra
insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i
styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och
Region Kronoberg.

Josefine Gustafsson är samordnare.

Berätta mer om det nyskapande, vad består det i?
– Pilotprojektets ambition är att vara prövande och inspirerande till åtgärder i den vanliga
skogen i Småland. Främsta syftet är att bidra till att öka den biologiska mångfalden, men
också att öka sociala, kulturella och estetiska värden, detta utöver generell hänsyn.

Vilka ser du som utmaningarna?
– Pilotprojektet fokuserar på hur skogsägare på eget initiativ kan bidra till att öka den
biologiska mångfalden i skogslandskapet. Utmaningarna är främst att se till att samtalen
som uppstår är tillåtande och har högt i tak samtidigt som vi håller oss till fakta.

Vilka är möjligheterna?
– Möjligheterna är att skogsägare kan inspirera varandra genom att berätta och visa
varandra exempel på hur man kan göra praktiskt. Under 2022 kommer vi ha ett antal
skogsdagar på olika inspirerande gårdar i Småland.

Hur har reaktionerna varit?
– Hittills bara positiva. Reaktionen när jag pratat med markägare är ”precis det här har jag
efterfrågat”. I den nystartade FB‐gruppen ”Nyskapande naturvård i skogen” har det
strömmat till medlemmar så nu är det cirka 140 personer. Där är markägare generösa och
lägger upp bilder på åtgärder de gjort.

Var i processen befinner ni er nu?
– Projektet startade för bara några veckor sedan. Jag planerar för första skogsdagen som
kommer vara söndagen den 22 maj i Kronobergs län. Inbjudan kommer skickas ut till
skogsägare i Småland om någon vecka.

Vad kommer att hända under resten av våren/året?
– Som sagt, det blir skogsdagar på olika platser i Småland under året. Jag dokumenterar
under tiden olika konkreta exempel som kan inspirera andra och vara ett underlag för
eventuell fortsättning. Om efterfrågan finns kommer vi också hålla seminarier i höst.

Webbsidan där du kan läsa mer om projektet ”Naturskapande naturvård”

Josefine carlsson Foto: LWimages

Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår
Ökat besökstryck i Skånes nationalparker och naturreservat är i sig positivt.
Baksidan av myntet är ett tilltagande slitage och andra negativa avtryck. Tourism
in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för naturturism sjösatte
förra året Uppdrag fotspår, vilket bland annat resulterade i en 45 minuter lång
dokumentärfilm, som också sammanfattar deras processarbete.

Tourism in Skåne är ute på en innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar
för naturturism på naturens villkor. Under 2019 togs en ny strategisk färdplan fram för
hela Skåne ”Tourism matters” ﴾länk nedan﴿. Här ses turismen som ett viktigt och kraftfullt
verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge.

Som ett konkret utfall släpptes i början av året en 45 minuter lång dokumentärfilm:
”Leave nothing but footprints”

I filmen får man stifta bekantskap med tio deltagare, alla med olika bakgrund och
kompetenser, för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens
nationalpark.

Josefine Carlsson var en av de personer som ledde och koordinerade projektet.
– Filmen är en sammanfattning av processen. Resultatet är större än så, det innebär att vi
skapar oss en gemensam bild över hur vi vill jobba tillsammans mot en hållbarare
destination, genom att exempelvis samarbeta med organisationer som Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

Denna process konkretiseras väl genom filmen.
– Deltagarnas uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med
naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

Under coronapandemins första år, 2020, upplevde stora delar av Sverige och Skåne ett
ökat tryck av nationella besökare som ville ta sig ut för att umgås säkert i naturen och
samtidigt testa en ny hobby.
– Många valde att ta sig till de redan mer kända platserna vilket resulterade i ett
obalanserat flöde av människor, med trafikkaos, ökad nedskräpning och mer slitage vid till
exempel naturreservat och nationalparker som följd.

> Läs artikeln i sin helhet

> Se filmen "Leave nothing but footprints  Innovationsdokumentär" på YouTube.

Foto: LWimages
SJU DAGAR LÅNG INNOVATIONSWORKSHOP
Josefine pekar på innovation som ett bärande element för Tourism in Skånes strävan att vara en hållbar destination och med det i ryggen så
var det någonstans så idén till Uppdrag Fotspår föddes.

– Vi ville inte skapa ännu en traditionell marknadsföringskampanj utan se om vi kunde hitta nya sätt att bidra till samhällslösningar och
samtidigt skapa opinion.

Tillsammans med Länsstyrelsen Söderåsen startade man Uppdrag Fotspår för att utforma framtidens naturupplevelse.

– Uppdraget syftade till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet.

– Målet var också att undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen. Söderåsen och området vid Skäralid har under
de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen.

DESIGN THINKING PROCESS
Teamet på tio personer kände inte varandra sedan innan och sattes samman utifrån ansökningskampanjen i form av ett Open call som gick ut
på sociala medier under första delen av september.

– Veckan de tillbringade tillsammans filmades och dokumenterades av ett produktionsbolag och klipptes ihop till en 45 minuter lång
innovationsdokumentär som finns att hitta på Youtube ﴾länk medan﴿.

– Metoden för processen som vi använde kallas för ”Design thinking process” som innebär att idégenerera, testa och utvärdera lösningar för
att sedan gå in i nästa cykel med att utveckla ytterligare.

Deltagarna ställdes inför två övergripande problemformuleringar, där den första löd: Hur kan man skapa en förankrad koppling till naturen
bland besökare så att de utvecklar en känsla av ansvar för en plats?

– Den andra frågeställningen utgick ifrån vad andra besökare kan göra om de ser någon som går emot parkens regler? I dagsläget är det enda
alternativet att ringa polisen, men finns det andra steg innan?

BRANSCHÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN KRÄVS
I dokumentärfilmen får man följa hur deltagarna delas in i olika grupper vilka jobbade fram lösningar utifrån just den gruppens samlade
kompetens och förmåga till samarbete.

– Det som är spännande när man bjuder in ett tvärsektoriellt team till en process och sätter ihop människor som inte känner varandra men
som har en gemensam drivkraft är att det finns en stor öppenhet och nyfikenhet. För varandra, för deras olika perspektiv och för uppgiften.

Utfallet, vilket filmen visar, blev över förväntan.
– Vi som organisatörer var positivt överraskade över höjden på deras idéer och resonemang. Deltagarna kom in med flera nya perspektiv
vilket bidrog till en spännande dialog tillsammans med Länsstyrelsen och en ödmjukhet för förändring och att testa nya sätt.

Josefine ser en utökad dialog med främjandeorganisationer, förvaltare och näringsliv som ett viktigt verktyg på den fortsatta resan kring
innovation och hållbarhet.
– Det vi vet är att det inte finns någon ensam ägare till dagens samhällsutmaningar utan att det kommer krävas att vi samverkar
branschöverskridande i större utsträckning för att komma framåt.
– Vi kommer även att medverka på Ystad Summit den 16:e maj under en paneldiskussion som jag tror kan vara intressant för era läsare.

Vår gemensamma skogskalender!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Vi samlar skogsrelaterade aktiviteter, kurser med mera från
många olika skogsaktörer på ett och samma ställe,

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.

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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170135&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170146&TId=1
mailto:kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170157&TId=1
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Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

April april...
vädret kan lura dig vart du vill. Under tiden som aprilvädret håller sig sysselsatt med att växla mellan snö, hagel, sol ,vind
och sidoregn kan du passa på att läsa vårt nyhetsbrev!

Innehåll:

• Växter med historia ‐ ett kulturarv i din skog. Skriften från Regionmuseet Skåne som alla bör läsa nu när det börjat
grönska.

• Lär dig mer ‐Tre bra publikationer ‐ denna gång från Skogsstyrelsen.
• Pengar på snabbväxande träd ‐ SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på

snabbväxande lövträd. Urban Nilsson berättar mer.
• Luften är fri och kommer förbli ‐ Sanna Ameln summerar Friluftslivets år 2021
• Naturskapande naturvård i Småland ‐ Josefine Gustafsson berättar om pilotprojektet för Nyskapande naturvård

som ska pågå under 2022.
• Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår ‐ Tourism in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för

naturturism sjösatte förra året Uppdrag fotspår.
• Kalendariet ‐ fylld med vårens aktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Skriften har blivit möjlig tack vare medel från
Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.
Europa investerar i landsbygdsområden.

Växter med historia
Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog?

Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för
nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i
skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som vill veta
mer om det gröna kulturarvet. Du får exempel på fler än 100 olika kulturväxter som kan
vara möjliga att hitta på din egen fastighet. Skriften innehåller berättelser om de
människor som en gång i tiden planterat dem. Du får även tips och råd kring hur dessa
växter kan leva vidare till kommande generationer.

Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Länsstyrelsen Skåne lär dig mer

Skogsstyrelsen lär dig mer

Vi har tidigare publicerat lästips från både
Länsstyrelsen, Skogforsk och
Naturskyddsföreningen.

Skogforsk lär dig mer

Naturskyddsföreningen lär dig mer

Lär dig mer
Det finns så mycket bra publikationer som ligger och bara väntar på att bli läst.
Därför har vi gett alla styrgruppsmedelmmar i uppgift att tipsa om tre
publikationer som rör den skånska skogen och kan ge oss en bredare kunskap.

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre
publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter.

Omvärldsanalys
EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som
den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens
nya omvärldsanalys sätter fingret på.
Skogsstyrelsen – Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

Skogsstyrelsens definition på hyggesfritt skogsbruk
Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag att verka för att öka kunskapen och
användningen av hyggesfritt skogsbruk. Under årens gång har vi noterat att det finns
skilda inställningar till hyggesfritt skogsbruk och att man också lägger in skilda betydelser
i begreppet. Skogsstyrelsen har därför insett nödvändigheten av att definiera hur
myndigheten avgränsar hyggesfritt.
Rapport 2021/8 Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition

Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effekter av dikesunderhåll och
återvätning
Avgång av växthusgaser till atmosfären från dikad torvmark har lyfts fram som ett
problem, både i Sverige och internationellt. Ett av de uppdrag som riktades till
Skogsstyrelsen i den samverkansprocess om skogsproduktion som genomfördes 2018‐
2020, var att utreda hur avgång av växthusgaser kan minskas från dikad torvtäckt
skogsmark. Denna rapport presenterar resultatet av den utredningen.
2021‐7 Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effek‐ter av dikesunderhåll och
återvätning ﴾skogsstyrelsen.se﴿

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats

Professor Urban Nilsson, SLU Foto: SLU

Pengar på snabbväxande träd
SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på
snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till
Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är
en av dem som leder projektet.

Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en
kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns det?
– Det känns såklart toppen. Vi jobbade ganska hårt med ansökan i våras och det är roligt
när det lyckas. Totalt är det 113 miljoner varav Energimyndigheten står för en tredjedel,
Universiteten en tredjedel och övriga intressenter en tredjedel.

Vem driver projektet?
– SLU är koordinator för centrat och med det menas att vi står för det mesta av
administrationen. Men centrat består av alla fem medlemmar och alla 45 intressenter.
Meningen är att vi ska öka den totala kompetensen om snabbväxande löv.

Vem samarbetar ni med?
– I centrat ingår forskare från Luleå tekniska universitet ﴾LTU﴿, Skogforsk, Umeå
universitet, Uppsala universitet och SLU. Men vi har också som sagt 45 intressenter från
skogsnäringen i vid bemärkelse. Allt från stora skogsbolag till Skogsägarföreningar, mindre
företag, Skogsstyrelsen och ideella föreningar.

Hur tar ni er an uppgiften?
– Vi är väldigt entusiastiska inför detta. Just nu håller vi på att planera inför alla projekten
och vi ska snart igång med att skriva avtal med intressenterna. Vi kommer att börja lägga
ut försök redan i vår men den huvudsakliga försöksutläggningen kommer 2023 och 2024.
Då kommer också LTU att genomföra experiment med våra partners i energisektorn. Vi
har ännu inte anställt doktorander men hoppas att ha de flesta på plats efter sommaren.

Fokus ligger på snabbväxande löv, finns det sidospår?
– Fokus är på...

> Läs klart hela artikeln på vår webbplats.

Sanna Ameln Foto: Privat

Luften är fri och kommer förbli
2021 var Friluftslivets år. Ett händelserikt sådant. Nu har Svenskt Friluftsliv sett
över hur utgången blev och tar med sig en hel del lärdomar för vidareutveckling.
Kommunikatör Sanna Ameln vet mer.

Blev det ett Friluftslivets år? Det vill säga, ökade antalet friluftsaktiviteter?
– Mycket tyder på det, även om pandemin såklart är en variabel som spelar in och gör
beräkningarna lite svårare. I vilket fall noterade vi 3 500 aktiviteter i vår kalender, vilka 400
aktörer låg bakom, det är onekligen en del.

– Vi fick ett rejält tillskott att fördela. 18 miljoner som gick till 73 projekt, varav vissa
förmodligen inte hade blivit av om inte de resurserna hade funnits att tillgå.

– Som ett led i Friluftslivets år så vände vi också till vissa specificerade grupper som till
exempel de som är ovana vid naturen, vilka vi har nått i hög grad. En annan sådan grupp
var barn i årskurs 4‐6, som vi också nådde i hög omfattning.

Hur såg det ut med aktiviteter över landet, var det någorlunda jämnt fördelat?
– Ja. Det var bland annat en viktig parameter när vi fördelade medlen till de 73 projekten.
Sedan kan man tillägga att de i viss mån följer populationen, det vill säga att ett högre
antal aktiviteter i regel är kopplat till tätbefolkade områden.

Ge oss gärna några goda exempel på härliga arrangemang och händelser under
2021.
– Landshövdingestafetten samlade runt 1 400 personer och var fantastiskt rolig att följa,
vilket många också har gjort. I Jönköpings kommun markerade man alla promenadstråk
med Luften är fri‐skyltar och på Gotland hade man budskapet Luften är fri utformat som
en vägskylt och som flyttades runt på olika ställen, vid en busshållplats, i ett naturreservat
med mera. I Uppsala satte man fram gosedjur och uppmanade barnen att ta med dem ut
i naturen och på Tyresö har Friluftsfrämjandet en tjejsektion som i omgångar var ute i
naturen på olika aktiviteter för att lära sig att hugga ved och göra upp eld. Det finns
massor av exempel! ﴾Se länkar i slutet av artikeln﴿

Oundviklig fråga, fanns det något som ni kunde gjort bättre?
– Det finns det alltid, men...

Josefine Gustafssonn Foto: Privat

Nyskapande naturvård i Småland
För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande
naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra
insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i
styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och
Region Kronoberg.

Josefine Gustafsson är samordnare.

Berätta mer om det nyskapande, vad består det i?
– Pilotprojektets ambition är att vara prövande och inspirerande till åtgärder i den vanliga
skogen i Småland. Främsta syftet är att bidra till att öka den biologiska mångfalden, men
också att öka sociala, kulturella och estetiska värden, detta utöver generell hänsyn.

Vilka ser du som utmaningarna?
– Pilotprojektet fokuserar på hur skogsägare på eget initiativ kan bidra till att öka den
biologiska mångfalden i skogslandskapet. Utmaningarna är främst att se till att samtalen
som uppstår är tillåtande och har högt i tak samtidigt som vi håller oss till fakta.

Vilka är möjligheterna?
– Möjligheterna är att skogsägare kan inspirera varandra genom att berätta och visa
varandra exempel på hur man kan göra praktiskt. Under 2022 kommer vi ha ett antal
skogsdagar på olika inspirerande gårdar i Småland.

Hur har reaktionerna varit?
– Hittills bara positiva. Reaktionen när jag pratat med markägare är ”precis det här har jag
efterfrågat”. I den nystartade FB‐gruppen ”Nyskapande naturvård i skogen” har det
strömmat till medlemmar så nu är det cirka 140 personer. Där är markägare generösa och
lägger upp bilder på åtgärder de gjort.

Var i processen befinner ni er nu?
– Projektet startade för bara några veckor sedan. Jag planerar för första skogsdagen som
kommer vara söndagen den 22 maj i Kronobergs län. Inbjudan kommer skickas ut till
skogsägare i Småland om någon vecka.

Vad kommer att hända under resten av våren/året?
– Som sagt, det blir skogsdagar på olika platser i Småland under året. Jag dokumenterar
under tiden olika konkreta exempel som kan inspirera andra och vara ett underlag för
eventuell fortsättning. Om efterfrågan finns kommer vi också hålla seminarier i höst.

Webbsidan där du kan läsa mer om projektet ”Naturskapande naturvård”

Josefine carlsson Foto: LWimages

Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår
Ökat besökstryck i Skånes nationalparker och naturreservat är i sig positivt.
Baksidan av myntet är ett tilltagande slitage och andra negativa avtryck. Tourism
in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för naturturism sjösatte
förra året Uppdrag fotspår, vilket bland annat resulterade i en 45 minuter lång
dokumentärfilm, som också sammanfattar deras processarbete.

Tourism in Skåne är ute på en innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar
för naturturism på naturens villkor. Under 2019 togs en ny strategisk färdplan fram för
hela Skåne ”Tourism matters” ﴾länk nedan﴿. Här ses turismen som ett viktigt och kraftfullt
verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge.

Som ett konkret utfall släpptes i början av året en 45 minuter lång dokumentärfilm:
”Leave nothing but footprints”

I filmen får man stifta bekantskap med tio deltagare, alla med olika bakgrund och
kompetenser, för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens
nationalpark.

Josefine Carlsson var en av de personer som ledde och koordinerade projektet.
– Filmen är en sammanfattning av processen. Resultatet är större än så, det innebär att vi
skapar oss en gemensam bild över hur vi vill jobba tillsammans mot en hållbarare
destination, genom att exempelvis samarbeta med organisationer som Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

Denna process konkretiseras väl genom filmen.
– Deltagarnas uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med
naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

Under coronapandemins första år, 2020, upplevde stora delar av Sverige och Skåne ett
ökat tryck av nationella besökare som ville ta sig ut för att umgås säkert i naturen och
samtidigt testa en ny hobby.
– Många valde att ta sig till de redan mer kända platserna vilket resulterade i ett
obalanserat flöde av människor, med trafikkaos, ökad nedskräpning och mer slitage vid till
exempel naturreservat och nationalparker som följd.

> Läs artikeln i sin helhet

> Se filmen "Leave nothing but footprints  Innovationsdokumentär" på YouTube.
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SJU DAGAR LÅNG INNOVATIONSWORKSHOP
Josefine pekar på innovation som ett bärande element för Tourism in Skånes strävan att vara en hållbar destination och med det i ryggen så
var det någonstans så idén till Uppdrag Fotspår föddes.

– Vi ville inte skapa ännu en traditionell marknadsföringskampanj utan se om vi kunde hitta nya sätt att bidra till samhällslösningar och
samtidigt skapa opinion.

Tillsammans med Länsstyrelsen Söderåsen startade man Uppdrag Fotspår för att utforma framtidens naturupplevelse.

– Uppdraget syftade till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet.

– Målet var också att undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen. Söderåsen och området vid Skäralid har under
de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen.

DESIGN THINKING PROCESS
Teamet på tio personer kände inte varandra sedan innan och sattes samman utifrån ansökningskampanjen i form av ett Open call som gick ut
på sociala medier under första delen av september.

– Veckan de tillbringade tillsammans filmades och dokumenterades av ett produktionsbolag och klipptes ihop till en 45 minuter lång
innovationsdokumentär som finns att hitta på Youtube ﴾länk medan﴿.

– Metoden för processen som vi använde kallas för ”Design thinking process” som innebär att idégenerera, testa och utvärdera lösningar för
att sedan gå in i nästa cykel med att utveckla ytterligare.

Deltagarna ställdes inför två övergripande problemformuleringar, där den första löd: Hur kan man skapa en förankrad koppling till naturen
bland besökare så att de utvecklar en känsla av ansvar för en plats?

– Den andra frågeställningen utgick ifrån vad andra besökare kan göra om de ser någon som går emot parkens regler? I dagsläget är det enda
alternativet att ringa polisen, men finns det andra steg innan?

BRANSCHÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN KRÄVS
I dokumentärfilmen får man följa hur deltagarna delas in i olika grupper vilka jobbade fram lösningar utifrån just den gruppens samlade
kompetens och förmåga till samarbete.

– Det som är spännande när man bjuder in ett tvärsektoriellt team till en process och sätter ihop människor som inte känner varandra men
som har en gemensam drivkraft är att det finns en stor öppenhet och nyfikenhet. För varandra, för deras olika perspektiv och för uppgiften.

Utfallet, vilket filmen visar, blev över förväntan.
– Vi som organisatörer var positivt överraskade över höjden på deras idéer och resonemang. Deltagarna kom in med flera nya perspektiv
vilket bidrog till en spännande dialog tillsammans med Länsstyrelsen och en ödmjukhet för förändring och att testa nya sätt.

Josefine ser en utökad dialog med främjandeorganisationer, förvaltare och näringsliv som ett viktigt verktyg på den fortsatta resan kring
innovation och hållbarhet.
– Det vi vet är att det inte finns någon ensam ägare till dagens samhällsutmaningar utan att det kommer krävas att vi samverkar
branschöverskridande i större utsträckning för att komma framåt.
– Vi kommer även att medverka på Ystad Summit den 16:e maj under en paneldiskussion som jag tror kan vara intressant för era läsare.

Vår gemensamma skogskalender!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Vi samlar skogsrelaterade aktiviteter, kurser med mera från
många olika skogsaktörer på ett och samma ställe,

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.

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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170179&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007132170180&TId=1
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