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Glad skogssommar!
Till er som inte riktigt är lediga ännu och till er som vilar gott i hängmattan ‐ här kommer Skånsk skogsstrategis
sommarnyhetsbrev. Och glöm inte ‐ att allt som du inte hinner göra innan sommarsemestern kan gott vila tills augusti. Det
är sedan länge.

Innehåll:

• Skog & Vilt i balans ‐ vi kör en intervjuserie där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som
har frågan på sin agenda. I detta nyhetsbrevet möter vi Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och
även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi samt Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen
Skåne och även han medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

• SLU och Älgvandring ‐Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och
varit delaktig i projektet.

• Nybildat skånskt friluftsråd ‐ För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver många
olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

• Uppsats om Hallandsåsen ‐ landskapsvetaren Frida Johnsson berättar om sin uppsats ” Friluftsliv på Hallandsås”
• Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022 ‐ Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för

Skånsk skogsstrategi har fått Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.
• Kalendariet ‐ glöm inte att tipsa oss om höstens skogsaktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Detta är ÄBIN

> Läs om projektet Kraftsamling tall

> Läs intervjun på vår webbplats och mer om insatserna inom skogsstrategin

Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra
Region Syd och även medlem i styrgruppen
för Skånsk skogsstrategi. Foto: Södra

Blåbärsris utgör en viktig föda till bland annat
älgar. Foto: K Larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 1

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Först ut är Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och även medlem i
styrgruppen för Skånsk skogsstrategi

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Absolut. Skador på skogen, negativ påverkan på biologisk mångfald, minskad tillväxt
som direkt påverkar negativt på klimatet och sämre kvalité på älgstammen i form av lägre
kalvvikter och lågt reproduktionstal.
Om ifall, vad består den i och vad beror det på?
– För mycket klövvilt i förhållande till mängd och kvalité av naturligt viltfoder i landskapet.
Hur förhåller ni er till den?
– Vi jobbar aktivt för ökad kunskap, insikt och engagemang för alla berörda.
Vad gör ni konkret?
– Vi har inom Södra genomfört ett projekt, Kraftsamling Tall. Nu pågår ett arbete med att
tillsätta en permanent organisation som kommer arbeta med frågorna i minst samma
omfattning som i projektet. Det handlar om utbildning, information, uppföljning av mål
och utvecklande av pedagogiska hjälpmedel som Viltdemohägnen m.m.
Vad borde göras konkret?
– En minskning av klövviltstammarna för att minska viltskadorna och höja kvalitén på
viltstammarna, framför allt älgen.
Vad finns det för utmaningar?
– Öka kunskap, insikt och engagemang hos jägare och markägare.
Hur ser ni på frågan om utfodring?
– Att åtla med mycket små mängder för att effektivisera jakten är OK, men utfodring i
övrigt ska inte förekomma i södra Sverige.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Alla berörda.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Markägare, jägare, myndigheter, politiker, organisationer som berörs.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Inse att vi måste komma i balans med vilt och naturligt foder. Antalet klövvilt i Skåne har
mångdubblats de senaste 20 åren. Vilket medför att betestrycket omöjliggör den
viktigaste fodertillväxten som sker på ungskogsarealer och i bärrisskogar. Klövviltet måste
anpassas till skogens och landskapets naturliga förutsättningar.

Text: Åke Högman

> Läs intervjun med Anders på vår webbplats

> Läs om våra insatser och aktiviteter  Naturligt viltfoder och viltets foderbehov
i balans

Anders Ekstrand vice ordförande,
Naturskyddsföreningen Skåne och även
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Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Turen har nu kommit till Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen Skåne
och även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Vilt är en viktig resurs för friluftsliv och rekreation, vilket innefattar jakt. Sedan måste
man inse att det på ganska många olika platser i Skåne finns så mycket vilt att det
påverkar andra värden i landskapet. Det är en belastning för den biologiska mångfalden.
Något som handlar om andra värden än pengar.
Hur förhåller ni er till problematiken?
– Naturskyddsföreningens officiella policy är att det ska finnas mer rovdjur och det
behövs. Detta måste givetvis lösas på ett sätt så att det inte påverkar lantbrukare med
betesdjur. Så fler rovdjur och mindre viltstammar i balans med foder och rovdjur.
Vad borde göras konkret?
– Avskjutningen måste öka. Som ett mått på om viltstammarna är i balans skall 70 % av
rönn, asp, sälg och ek bilda trädformiga individer utanför hägn. Dessa trädslag är oerhört
viktiga för biologisk mångfald och särskilt för aspen är situationen kritisk vilket kan leda till
stora problem för många hackspettsarter i framtiden.
Vad finns det för utmaningar?
– Jägarintresset är mycket dominant.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Naturvårdsverket, det vill säga staten och i förlängningen länsstyrelserna äger frågan
men tar den inte på allvar.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Alla från naturvårdsverket till enskilda markägare och jägare.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Tyvärr är dessa små i nuläget.

Text: Åke Högman

> Läs artikeln på vår webbplats

Jonas Malmsten, veterinärmedicinsk expert på
Institutionen för vilt, fisk och miljö SLU.
Foto: Privat

Älgko. Foto: MostPhotos

SLU och älgvandringen
Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor
med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”. Jonas Malmsten är
veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit
delaktig i projektet.

När startade det här projektet och varför?
– 2019 sändes detta första gången. Begreppet ”slow TV” är ett koncept som fått mer och
mer genomslag de senaste åren och att kombinera detta med en naturupplevelse kan
vara en av anledningarna till att SVT valde att satsa just på detta. Det är lite som att
naturen kommer in i folks vardagsrum på ett annat sätt än traditionella naturprogram och
‐filmer.
Hur har ni arbetat med det konkret?
– SLUs roll är utöver att bedriva forskning, undervisning och miljöanalys även att förmedla
den kunskap som tillskansas. I det här projektet försöker vi finnas där för allmänheten för
att svara på frågor och sprida det vi lärt oss om naturen genom alla år. Vi har ju även en
del märkta älgar i området som en del av det stora älgprojekt vi bedrivit under ett antal år
som bland annat går ut på att undersöka hur klimatförändringarna kan tänkas påverka en
art som älgen. SLU kan sägas vara kunskapsresursen kopplat till älgvandringen.
Vilken typ av kunskap förmedlar ni och till vem?
– Vi förmedlar allt vi vet, i korta drag och det är baserat på den mångåriga älgforskning
som bedrivits i landet sedan över 60 år. Mottagarna av denna information är alla som kan
tänkas vara intresserade, inklusive andra forskare och forskningsinstitutioner,
myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. SLU kan nå ut till alla.
Vad ingår i er forskning om älg?
– Vår forskning är dynamisk och anpassar sig till rådande omständigheter. Ett projekt som
går ut på att studera hur älgen påverkas av klimatförändringarna kan breddas till att även
omfatta skogliga frågeställningar, sjukdomar, reproduktion, förvaltning, biologisk
mångfald mm. Och tvärtom. Det mesta vi hittills gjort och det som pågår står att finna på
slu.se/alg.
Några nya rön som du kan förmedla?
– Massor! Och för mycket för att återge här. Så kika gärna på slu.se/alg.
Vilken nytta kan man ha av er forskning?
– Det beror på vem som frågar egentligen. Grundforskningen använder vi för att vi och
andra ska förstå älgen bättre och arbeta därifrån med mer tillämpad forskning för
myndigheter, markägare, jägare, biologer/ekologer, beslutsfattare mm. Och allmänheten
såklart. Att bara veta lite mer om en art eller om naturen kan sägas vara av nytta för alla.
Sista frågan, vad är det egentligen som är så speciellt med älgen?
– En mycket bra fråga som egentligen inte kan besvaras i generella termer. De flesta i
Sverige har någon form av relation till älgen, stort som smått. Men som en lite
mytomspunnen nationalsymbol så engagerar den många, både i och utanför landet. Hur
landskapet och klimatet påverkar älgen är speciellt, precis som det omvända – hur älgen
påverkar landskapet. Min personliga relation är mångbottnad men består mycket i
fascination för hur älgen fungerar som art i dess miljö och hur detta varierar i tid och rum.

Text: Åke Högman

> Läs mer om Skånes arbete med friluftslivet

> Läs mer om Sveriges friluftslivsmål

Foto: MostPhotos

Nybildat skånskt friluftsråd
För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver
många olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

I rådet finns representanter från åtta stycken organisationer. Det är Region Skåne,
Stiftelsen Skånska Landskap, Tourism in Skåne, LRF, Friluftsfrämjandet, Skåne‐Blekinge
Jordägarförbund, Trafikverket och Länsstyrelsen. Alla Skånes kommuner är viktiga
samarbetspartners då de i nuläget inte ingår i rådet. Rådet leds av Landshövdingen och
kommer att träffas 1‐2 gånger per år.

– I friluftsrådet kommer olika aktörer och samverkan underlättas samtidigt som
förståelsen ökar för olika perspektiv och önskemål. Rådets syfte är att skapa en bred
samverkan kring friluftslivfrågor i länet genom att lyfta och förankra angelägna frågor
inom friluftslivet samt att tillsammans finna lösningar och genomföra sådana åtgärder
som behövs för skapa hållbara besök i naturen samt att bidra till att nå de 10
friluftslivsmålen, säger Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen.

– Skånes friluftsråd ambition kommer att vara att att alla besökare i den skånska naturen
får en fantastisk upplevelse oavsett om man vandrar, skådar fågel, cyklar, fikar, paddlar,
snorklar eller bara lyssnar på fågelkvitter.

> Läs klart hela intervjun med Frida på vår webbplats.

> Läs Fridas arbete

Landskapsvetaren Frida Johnsson. Foto: Privat

Uppsats om Hallandsåsen
Nyligen blev landskapsvetaren Frida Johnsson klar med sin uppsats ” Friluftsliv på
Hallandsås”. Vi på Skånsk skogsstrategi gillar rekreation och friluftsliv och blev
såklart nyfikna.

Hur fick du idén till din studie/arbete?
– Idén till mitt examensarbete växte fram under min praktik hos region Halland, det plus
Future forests rapport 2020:5 och en vetenskaplig artikel av Therese Bjärstig och Anna
Sténs gav mig inspiration till att undersöka vilka sociala värden den privata skogsägaren
ser med skogsmarken på Hallandsås. Fanns det exempelvis någon skillnad mellan södra
Sverige och norra Sverige.
– På den vägen är det. Och anledningen till att jag valde Hallandsås är för att jag bor i
närheten och trivs att besöka platser där. Men också för att det finns ett behov av att
stärka samarbetet aktörer emellan.
Vad var syftet?
– Att skapa kunskap om vilken potential det finns för att utveckla friluftsliv i skogarna på
Hallandsås.
Övergripande för ditt arbete är mångt och mycket avstampet i det nationella
skogsprogrammets betoning att skogen kan bli mer mångfunktionell. Hur mycket
har den utgångspunkten styrt din process?
– Det nationella skogsprogrammet har varit en grund i min arbetsprocess med
utgångspunkt från fokusområde två, skogligt mångbruk, där skogens sociala värde skulle
kunna användas mer för bland annat besöksnäring och friluftsliv. För att ta reda på om
det är möjligt att utveckla skogens sociala värden så har viktiga frågor att undersöka varit
privata skogsägarens platsanknytning, perspektiv på allemansrätten och sociala värden.
Upptill det har jag även tagit stöd i friluftsmålen, bland annat friluftsmålet hållbar
utveckling och regional tillväxt.
Just platsanknytningen har varit centralt i enkäten, beskriv gärna innebörden av
begreppet lite närmare.
– För att också göra en landskapsvetenskaplig koppling så valde jag...

> Skånes Skogs och betesvårdsförening

Ann Marke Foto: Privat

Skånsk skogsstrategis ordförande får

pris
Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi har fått
Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.

Ann fick priset under föreningens årsmöte på Sinclairsholm med ett femtiotal
medverkande.

Motiveringen löd bland annat:
”Anns varaktiga fokus på skogen som ”det gröna guldet”, för jobb, tillväxt och utveckling
av en växande bioekonomi, genomsyrar arbetet med strategin, ytterst som ett konkret
stöd för skånska skogsbrukare.”

– Jag vill framhålla att när det gäller delen med skogsstrategin så är den ett lagarbete och
något som vi alla medverkande ska ta åt oss äran av.

I kontrast till de administrativa uppgifter som hon har i arbetet med strategin så lyfte man
också fram att hon under många år varit cirkelledare för röj‐ och motorsågskörkort.

Vilket är generellt det viktigaste man lär ut?
– Först och främst att man har koll på säkerhetsutrustningen, både vad gäller den man
bär och självklart den för sågarna. Sedan är det viktigt att man använder insidan av
huvudet, planerar och framför allt inte tar sig an uppgifter som man inte känner att man
bemästrar.

Priset bestod, förutom hedern, av en skärbräda i bokträ.
– Jag använder den dagligen, fin och smart, den är tvådelad med galler så att den fångar
upp smulor. Fast framför allt är jag glad över hedersbetygelsen, och som sagt när det
kommer till strategin något som vi alla delar.

Aktiviteter i höst  Fyll på 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

Skickat med Paloma

https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600010&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?MId=723160&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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Turen har nu kommit till Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen Skåne
och även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Vilt är en viktig resurs för friluftsliv och rekreation, vilket innefattar jakt. Sedan måste
man inse att det på ganska många olika platser i Skåne finns så mycket vilt att det
påverkar andra värden i landskapet. Det är en belastning för den biologiska mångfalden.
Något som handlar om andra värden än pengar.
Hur förhåller ni er till problematiken?
– Naturskyddsföreningens officiella policy är att det ska finnas mer rovdjur och det
behövs. Detta måste givetvis lösas på ett sätt så att det inte påverkar lantbrukare med
betesdjur. Så fler rovdjur och mindre viltstammar i balans med foder och rovdjur.
Vad borde göras konkret?
– Avskjutningen måste öka. Som ett mått på om viltstammarna är i balans skall 70 % av
rönn, asp, sälg och ek bilda trädformiga individer utanför hägn. Dessa trädslag är oerhört
viktiga för biologisk mångfald och särskilt för aspen är situationen kritisk vilket kan leda till
stora problem för många hackspettsarter i framtiden.
Vad finns det för utmaningar?
– Jägarintresset är mycket dominant.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Naturvårdsverket, det vill säga staten och i förlängningen länsstyrelserna äger frågan
men tar den inte på allvar.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Alla från naturvårdsverket till enskilda markägare och jägare.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Tyvärr är dessa små i nuläget.

Text: Åke Högman

> Läs artikeln på vår webbplats

Jonas Malmsten, veterinärmedicinsk expert på
Institutionen för vilt, fisk och miljö SLU.
Foto: Privat

Älgko. Foto: MostPhotos

SLU och älgvandringen
Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor
med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”. Jonas Malmsten är
veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit
delaktig i projektet.

När startade det här projektet och varför?
– 2019 sändes detta första gången. Begreppet ”slow TV” är ett koncept som fått mer och
mer genomslag de senaste åren och att kombinera detta med en naturupplevelse kan
vara en av anledningarna till att SVT valde att satsa just på detta. Det är lite som att
naturen kommer in i folks vardagsrum på ett annat sätt än traditionella naturprogram och
‐filmer.
Hur har ni arbetat med det konkret?
– SLUs roll är utöver att bedriva forskning, undervisning och miljöanalys även att förmedla
den kunskap som tillskansas. I det här projektet försöker vi finnas där för allmänheten för
att svara på frågor och sprida det vi lärt oss om naturen genom alla år. Vi har ju även en
del märkta älgar i området som en del av det stora älgprojekt vi bedrivit under ett antal år
som bland annat går ut på att undersöka hur klimatförändringarna kan tänkas påverka en
art som älgen. SLU kan sägas vara kunskapsresursen kopplat till älgvandringen.
Vilken typ av kunskap förmedlar ni och till vem?
– Vi förmedlar allt vi vet, i korta drag och det är baserat på den mångåriga älgforskning
som bedrivits i landet sedan över 60 år. Mottagarna av denna information är alla som kan
tänkas vara intresserade, inklusive andra forskare och forskningsinstitutioner,
myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. SLU kan nå ut till alla.
Vad ingår i er forskning om älg?
– Vår forskning är dynamisk och anpassar sig till rådande omständigheter. Ett projekt som
går ut på att studera hur älgen påverkas av klimatförändringarna kan breddas till att även
omfatta skogliga frågeställningar, sjukdomar, reproduktion, förvaltning, biologisk
mångfald mm. Och tvärtom. Det mesta vi hittills gjort och det som pågår står att finna på
slu.se/alg.
Några nya rön som du kan förmedla?
– Massor! Och för mycket för att återge här. Så kika gärna på slu.se/alg.
Vilken nytta kan man ha av er forskning?
– Det beror på vem som frågar egentligen. Grundforskningen använder vi för att vi och
andra ska förstå älgen bättre och arbeta därifrån med mer tillämpad forskning för
myndigheter, markägare, jägare, biologer/ekologer, beslutsfattare mm. Och allmänheten
såklart. Att bara veta lite mer om en art eller om naturen kan sägas vara av nytta för alla.
Sista frågan, vad är det egentligen som är så speciellt med älgen?
– En mycket bra fråga som egentligen inte kan besvaras i generella termer. De flesta i
Sverige har någon form av relation till älgen, stort som smått. Men som en lite
mytomspunnen nationalsymbol så engagerar den många, både i och utanför landet. Hur
landskapet och klimatet påverkar älgen är speciellt, precis som det omvända – hur älgen
påverkar landskapet. Min personliga relation är mångbottnad men består mycket i
fascination för hur älgen fungerar som art i dess miljö och hur detta varierar i tid och rum.

Text: Åke Högman

> Läs mer om Skånes arbete med friluftslivet

> Läs mer om Sveriges friluftslivsmål

Foto: MostPhotos

Nybildat skånskt friluftsråd
För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver
många olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

I rådet finns representanter från åtta stycken organisationer. Det är Region Skåne,
Stiftelsen Skånska Landskap, Tourism in Skåne, LRF, Friluftsfrämjandet, Skåne‐Blekinge
Jordägarförbund, Trafikverket och Länsstyrelsen. Alla Skånes kommuner är viktiga
samarbetspartners då de i nuläget inte ingår i rådet. Rådet leds av Landshövdingen och
kommer att träffas 1‐2 gånger per år.

– I friluftsrådet kommer olika aktörer och samverkan underlättas samtidigt som
förståelsen ökar för olika perspektiv och önskemål. Rådets syfte är att skapa en bred
samverkan kring friluftslivfrågor i länet genom att lyfta och förankra angelägna frågor
inom friluftslivet samt att tillsammans finna lösningar och genomföra sådana åtgärder
som behövs för skapa hållbara besök i naturen samt att bidra till att nå de 10
friluftslivsmålen, säger Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen.

– Skånes friluftsråd ambition kommer att vara att att alla besökare i den skånska naturen
får en fantastisk upplevelse oavsett om man vandrar, skådar fågel, cyklar, fikar, paddlar,
snorklar eller bara lyssnar på fågelkvitter.

> Läs klart hela intervjun med Frida på vår webbplats.

> Läs Fridas arbete

Landskapsvetaren Frida Johnsson. Foto: Privat

Uppsats om Hallandsåsen
Nyligen blev landskapsvetaren Frida Johnsson klar med sin uppsats ” Friluftsliv på
Hallandsås”. Vi på Skånsk skogsstrategi gillar rekreation och friluftsliv och blev
såklart nyfikna.

Hur fick du idén till din studie/arbete?
– Idén till mitt examensarbete växte fram under min praktik hos region Halland, det plus
Future forests rapport 2020:5 och en vetenskaplig artikel av Therese Bjärstig och Anna
Sténs gav mig inspiration till att undersöka vilka sociala värden den privata skogsägaren
ser med skogsmarken på Hallandsås. Fanns det exempelvis någon skillnad mellan södra
Sverige och norra Sverige.
– På den vägen är det. Och anledningen till att jag valde Hallandsås är för att jag bor i
närheten och trivs att besöka platser där. Men också för att det finns ett behov av att
stärka samarbetet aktörer emellan.
Vad var syftet?
– Att skapa kunskap om vilken potential det finns för att utveckla friluftsliv i skogarna på
Hallandsås.
Övergripande för ditt arbete är mångt och mycket avstampet i det nationella
skogsprogrammets betoning att skogen kan bli mer mångfunktionell. Hur mycket
har den utgångspunkten styrt din process?
– Det nationella skogsprogrammet har varit en grund i min arbetsprocess med
utgångspunkt från fokusområde två, skogligt mångbruk, där skogens sociala värde skulle
kunna användas mer för bland annat besöksnäring och friluftsliv. För att ta reda på om
det är möjligt att utveckla skogens sociala värden så har viktiga frågor att undersöka varit
privata skogsägarens platsanknytning, perspektiv på allemansrätten och sociala värden.
Upptill det har jag även tagit stöd i friluftsmålen, bland annat friluftsmålet hållbar
utveckling och regional tillväxt.
Just platsanknytningen har varit centralt i enkäten, beskriv gärna innebörden av
begreppet lite närmare.
– För att också göra en landskapsvetenskaplig koppling så valde jag...

> Skånes Skogs och betesvårdsförening

Ann Marke Foto: Privat

Skånsk skogsstrategis ordförande får

pris
Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi har fått
Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.

Ann fick priset under föreningens årsmöte på Sinclairsholm med ett femtiotal
medverkande.

Motiveringen löd bland annat:
”Anns varaktiga fokus på skogen som ”det gröna guldet”, för jobb, tillväxt och utveckling
av en växande bioekonomi, genomsyrar arbetet med strategin, ytterst som ett konkret
stöd för skånska skogsbrukare.”

– Jag vill framhålla att när det gäller delen med skogsstrategin så är den ett lagarbete och
något som vi alla medverkande ska ta åt oss äran av.

I kontrast till de administrativa uppgifter som hon har i arbetet med strategin så lyfte man
också fram att hon under många år varit cirkelledare för röj‐ och motorsågskörkort.

Vilket är generellt det viktigaste man lär ut?
– Först och främst att man har koll på säkerhetsutrustningen, både vad gäller den man
bär och självklart den för sågarna. Sedan är det viktigt att man använder insidan av
huvudet, planerar och framför allt inte tar sig an uppgifter som man inte känner att man
bemästrar.

Priset bestod, förutom hedern, av en skärbräda i bokträ.
– Jag använder den dagligen, fin och smart, den är tvådelad med galler så att den fångar
upp smulor. Fast framför allt är jag glad över hedersbetygelsen, och som sagt när det
kommer till strategin något som vi alla delar.

Aktiviteter i höst  Fyll på 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

Skickat med Paloma

https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600021&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600032&TId=1
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https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600054&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600065&TId=1
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Glad skogssommar!
Till er som inte riktigt är lediga ännu och till er som vilar gott i hängmattan ‐ här kommer Skånsk skogsstrategis
sommarnyhetsbrev. Och glöm inte ‐ att allt som du inte hinner göra innan sommarsemestern kan gott vila tills augusti. Det
är sedan länge.

Innehåll:

• Skog & Vilt i balans ‐ vi kör en intervjuserie där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som
har frågan på sin agenda. I detta nyhetsbrevet möter vi Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och
även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi samt Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen
Skåne och även han medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

• SLU och Älgvandring ‐Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och
varit delaktig i projektet.

• Nybildat skånskt friluftsråd ‐ För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver många
olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

• Uppsats om Hallandsåsen ‐ landskapsvetaren Frida Johnsson berättar om sin uppsats ” Friluftsliv på Hallandsås”
• Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022 ‐ Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för

Skånsk skogsstrategi har fått Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.
• Kalendariet ‐ glöm inte att tipsa oss om höstens skogsaktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Detta är ÄBIN

> Läs om projektet Kraftsamling tall

> Läs intervjun på vår webbplats och mer om insatserna inom skogsstrategin

Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra
Region Syd och även medlem i styrgruppen
för Skånsk skogsstrategi. Foto: Södra

Blåbärsris utgör en viktig föda till bland annat
älgar. Foto: K Larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 1

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Först ut är Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och även medlem i
styrgruppen för Skånsk skogsstrategi

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Absolut. Skador på skogen, negativ påverkan på biologisk mångfald, minskad tillväxt
som direkt påverkar negativt på klimatet och sämre kvalité på älgstammen i form av lägre
kalvvikter och lågt reproduktionstal.
Om ifall, vad består den i och vad beror det på?
– För mycket klövvilt i förhållande till mängd och kvalité av naturligt viltfoder i landskapet.
Hur förhåller ni er till den?
– Vi jobbar aktivt för ökad kunskap, insikt och engagemang för alla berörda.
Vad gör ni konkret?
– Vi har inom Södra genomfört ett projekt, Kraftsamling Tall. Nu pågår ett arbete med att
tillsätta en permanent organisation som kommer arbeta med frågorna i minst samma
omfattning som i projektet. Det handlar om utbildning, information, uppföljning av mål
och utvecklande av pedagogiska hjälpmedel som Viltdemohägnen m.m.
Vad borde göras konkret?
– En minskning av klövviltstammarna för att minska viltskadorna och höja kvalitén på
viltstammarna, framför allt älgen.
Vad finns det för utmaningar?
– Öka kunskap, insikt och engagemang hos jägare och markägare.
Hur ser ni på frågan om utfodring?
– Att åtla med mycket små mängder för att effektivisera jakten är OK, men utfodring i
övrigt ska inte förekomma i södra Sverige.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Alla berörda.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Markägare, jägare, myndigheter, politiker, organisationer som berörs.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Inse att vi måste komma i balans med vilt och naturligt foder. Antalet klövvilt i Skåne har
mångdubblats de senaste 20 åren. Vilket medför att betestrycket omöjliggör den
viktigaste fodertillväxten som sker på ungskogsarealer och i bärrisskogar. Klövviltet måste
anpassas till skogens och landskapets naturliga förutsättningar.

Text: Åke Högman

> Läs intervjun med Anders på vår webbplats

> Läs om våra insatser och aktiviteter  Naturligt viltfoder och viltets foderbehov
i balans

Anders Ekstrand vice ordförande,
Naturskyddsföreningen Skåne och även
medlem i styrgruppen för Skånsk
skogsstrategi. Foto: K larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Turen har nu kommit till Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen Skåne
och även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Vilt är en viktig resurs för friluftsliv och rekreation, vilket innefattar jakt. Sedan måste
man inse att det på ganska många olika platser i Skåne finns så mycket vilt att det
påverkar andra värden i landskapet. Det är en belastning för den biologiska mångfalden.
Något som handlar om andra värden än pengar.
Hur förhåller ni er till problematiken?
– Naturskyddsföreningens officiella policy är att det ska finnas mer rovdjur och det
behövs. Detta måste givetvis lösas på ett sätt så att det inte påverkar lantbrukare med
betesdjur. Så fler rovdjur och mindre viltstammar i balans med foder och rovdjur.
Vad borde göras konkret?
– Avskjutningen måste öka. Som ett mått på om viltstammarna är i balans skall 70 % av
rönn, asp, sälg och ek bilda trädformiga individer utanför hägn. Dessa trädslag är oerhört
viktiga för biologisk mångfald och särskilt för aspen är situationen kritisk vilket kan leda till
stora problem för många hackspettsarter i framtiden.
Vad finns det för utmaningar?
– Jägarintresset är mycket dominant.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Naturvårdsverket, det vill säga staten och i förlängningen länsstyrelserna äger frågan
men tar den inte på allvar.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Alla från naturvårdsverket till enskilda markägare och jägare.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Tyvärr är dessa små i nuläget.

Text: Åke Högman

> Läs artikeln på vår webbplats

Jonas Malmsten, veterinärmedicinsk expert på
Institutionen för vilt, fisk och miljö SLU.
Foto: Privat

Älgko. Foto: MostPhotos

SLU och älgvandringen
Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor
med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”. Jonas Malmsten är
veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit
delaktig i projektet.

När startade det här projektet och varför?
– 2019 sändes detta första gången. Begreppet ”slow TV” är ett koncept som fått mer och
mer genomslag de senaste åren och att kombinera detta med en naturupplevelse kan
vara en av anledningarna till att SVT valde att satsa just på detta. Det är lite som att
naturen kommer in i folks vardagsrum på ett annat sätt än traditionella naturprogram och
‐filmer.
Hur har ni arbetat med det konkret?
– SLUs roll är utöver att bedriva forskning, undervisning och miljöanalys även att förmedla
den kunskap som tillskansas. I det här projektet försöker vi finnas där för allmänheten för
att svara på frågor och sprida det vi lärt oss om naturen genom alla år. Vi har ju även en
del märkta älgar i området som en del av det stora älgprojekt vi bedrivit under ett antal år
som bland annat går ut på att undersöka hur klimatförändringarna kan tänkas påverka en
art som älgen. SLU kan sägas vara kunskapsresursen kopplat till älgvandringen.
Vilken typ av kunskap förmedlar ni och till vem?
– Vi förmedlar allt vi vet, i korta drag och det är baserat på den mångåriga älgforskning
som bedrivits i landet sedan över 60 år. Mottagarna av denna information är alla som kan
tänkas vara intresserade, inklusive andra forskare och forskningsinstitutioner,
myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. SLU kan nå ut till alla.
Vad ingår i er forskning om älg?
– Vår forskning är dynamisk och anpassar sig till rådande omständigheter. Ett projekt som
går ut på att studera hur älgen påverkas av klimatförändringarna kan breddas till att även
omfatta skogliga frågeställningar, sjukdomar, reproduktion, förvaltning, biologisk
mångfald mm. Och tvärtom. Det mesta vi hittills gjort och det som pågår står att finna på
slu.se/alg.
Några nya rön som du kan förmedla?
– Massor! Och för mycket för att återge här. Så kika gärna på slu.se/alg.
Vilken nytta kan man ha av er forskning?
– Det beror på vem som frågar egentligen. Grundforskningen använder vi för att vi och
andra ska förstå älgen bättre och arbeta därifrån med mer tillämpad forskning för
myndigheter, markägare, jägare, biologer/ekologer, beslutsfattare mm. Och allmänheten
såklart. Att bara veta lite mer om en art eller om naturen kan sägas vara av nytta för alla.
Sista frågan, vad är det egentligen som är så speciellt med älgen?
– En mycket bra fråga som egentligen inte kan besvaras i generella termer. De flesta i
Sverige har någon form av relation till älgen, stort som smått. Men som en lite
mytomspunnen nationalsymbol så engagerar den många, både i och utanför landet. Hur
landskapet och klimatet påverkar älgen är speciellt, precis som det omvända – hur älgen
påverkar landskapet. Min personliga relation är mångbottnad men består mycket i
fascination för hur älgen fungerar som art i dess miljö och hur detta varierar i tid och rum.

Text: Åke Högman

> Läs mer om Skånes arbete med friluftslivet

> Läs mer om Sveriges friluftslivsmål

Foto: MostPhotos

Nybildat skånskt friluftsråd
För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver
många olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

I rådet finns representanter från åtta stycken organisationer. Det är Region Skåne,
Stiftelsen Skånska Landskap, Tourism in Skåne, LRF, Friluftsfrämjandet, Skåne‐Blekinge
Jordägarförbund, Trafikverket och Länsstyrelsen. Alla Skånes kommuner är viktiga
samarbetspartners då de i nuläget inte ingår i rådet. Rådet leds av Landshövdingen och
kommer att träffas 1‐2 gånger per år.

– I friluftsrådet kommer olika aktörer och samverkan underlättas samtidigt som
förståelsen ökar för olika perspektiv och önskemål. Rådets syfte är att skapa en bred
samverkan kring friluftslivfrågor i länet genom att lyfta och förankra angelägna frågor
inom friluftslivet samt att tillsammans finna lösningar och genomföra sådana åtgärder
som behövs för skapa hållbara besök i naturen samt att bidra till att nå de 10
friluftslivsmålen, säger Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen.

– Skånes friluftsråd ambition kommer att vara att att alla besökare i den skånska naturen
får en fantastisk upplevelse oavsett om man vandrar, skådar fågel, cyklar, fikar, paddlar,
snorklar eller bara lyssnar på fågelkvitter.

> Läs klart hela intervjun med Frida på vår webbplats.

> Läs Fridas arbete

Landskapsvetaren Frida Johnsson. Foto: Privat

Uppsats om Hallandsåsen
Nyligen blev landskapsvetaren Frida Johnsson klar med sin uppsats ” Friluftsliv på
Hallandsås”. Vi på Skånsk skogsstrategi gillar rekreation och friluftsliv och blev
såklart nyfikna.

Hur fick du idén till din studie/arbete?
– Idén till mitt examensarbete växte fram under min praktik hos region Halland, det plus
Future forests rapport 2020:5 och en vetenskaplig artikel av Therese Bjärstig och Anna
Sténs gav mig inspiration till att undersöka vilka sociala värden den privata skogsägaren
ser med skogsmarken på Hallandsås. Fanns det exempelvis någon skillnad mellan södra
Sverige och norra Sverige.
– På den vägen är det. Och anledningen till att jag valde Hallandsås är för att jag bor i
närheten och trivs att besöka platser där. Men också för att det finns ett behov av att
stärka samarbetet aktörer emellan.
Vad var syftet?
– Att skapa kunskap om vilken potential det finns för att utveckla friluftsliv i skogarna på
Hallandsås.
Övergripande för ditt arbete är mångt och mycket avstampet i det nationella
skogsprogrammets betoning att skogen kan bli mer mångfunktionell. Hur mycket
har den utgångspunkten styrt din process?
– Det nationella skogsprogrammet har varit en grund i min arbetsprocess med
utgångspunkt från fokusområde två, skogligt mångbruk, där skogens sociala värde skulle
kunna användas mer för bland annat besöksnäring och friluftsliv. För att ta reda på om
det är möjligt att utveckla skogens sociala värden så har viktiga frågor att undersöka varit
privata skogsägarens platsanknytning, perspektiv på allemansrätten och sociala värden.
Upptill det har jag även tagit stöd i friluftsmålen, bland annat friluftsmålet hållbar
utveckling och regional tillväxt.
Just platsanknytningen har varit centralt i enkäten, beskriv gärna innebörden av
begreppet lite närmare.
– För att också göra en landskapsvetenskaplig koppling så valde jag...

> Skånes Skogs och betesvårdsförening

Ann Marke Foto: Privat

Skånsk skogsstrategis ordförande får

pris
Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi har fått
Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.

Ann fick priset under föreningens årsmöte på Sinclairsholm med ett femtiotal
medverkande.

Motiveringen löd bland annat:
”Anns varaktiga fokus på skogen som ”det gröna guldet”, för jobb, tillväxt och utveckling
av en växande bioekonomi, genomsyrar arbetet med strategin, ytterst som ett konkret
stöd för skånska skogsbrukare.”

– Jag vill framhålla att när det gäller delen med skogsstrategin så är den ett lagarbete och
något som vi alla medverkande ska ta åt oss äran av.

I kontrast till de administrativa uppgifter som hon har i arbetet med strategin så lyfte man
också fram att hon under många år varit cirkelledare för röj‐ och motorsågskörkort.

Vilket är generellt det viktigaste man lär ut?
– Först och främst att man har koll på säkerhetsutrustningen, både vad gäller den man
bär och självklart den för sågarna. Sedan är det viktigt att man använder insidan av
huvudet, planerar och framför allt inte tar sig an uppgifter som man inte känner att man
bemästrar.

Priset bestod, förutom hedern, av en skärbräda i bokträ.
– Jag använder den dagligen, fin och smart, den är tvådelad med galler så att den fångar
upp smulor. Fast framför allt är jag glad över hedersbetygelsen, och som sagt när det
kommer till strategin något som vi alla delar.

Aktiviteter i höst  Fyll på 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

Skickat med Paloma

http://l7817e.c.plma.se/?q=007231600076&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600087&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600098&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600100&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600111&TId=1
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Glad skogssommar!
Till er som inte riktigt är lediga ännu och till er som vilar gott i hängmattan ‐ här kommer Skånsk skogsstrategis
sommarnyhetsbrev. Och glöm inte ‐ att allt som du inte hinner göra innan sommarsemestern kan gott vila tills augusti. Det
är sedan länge.

Innehåll:

• Skog & Vilt i balans ‐ vi kör en intervjuserie där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som
har frågan på sin agenda. I detta nyhetsbrevet möter vi Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och
även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi samt Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen
Skåne och även han medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

• SLU och Älgvandring ‐Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och
varit delaktig i projektet.

• Nybildat skånskt friluftsråd ‐ För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver många
olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

• Uppsats om Hallandsåsen ‐ landskapsvetaren Frida Johnsson berättar om sin uppsats ” Friluftsliv på Hallandsås”
• Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022 ‐ Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för

Skånsk skogsstrategi har fått Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.
• Kalendariet ‐ glöm inte att tipsa oss om höstens skogsaktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Detta är ÄBIN

> Läs om projektet Kraftsamling tall

> Läs intervjun på vår webbplats och mer om insatserna inom skogsstrategin

Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra
Region Syd och även medlem i styrgruppen
för Skånsk skogsstrategi. Foto: Södra

Blåbärsris utgör en viktig föda till bland annat
älgar. Foto: K Larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 1

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Först ut är Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och även medlem i
styrgruppen för Skånsk skogsstrategi

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Absolut. Skador på skogen, negativ påverkan på biologisk mångfald, minskad tillväxt
som direkt påverkar negativt på klimatet och sämre kvalité på älgstammen i form av lägre
kalvvikter och lågt reproduktionstal.
Om ifall, vad består den i och vad beror det på?
– För mycket klövvilt i förhållande till mängd och kvalité av naturligt viltfoder i landskapet.
Hur förhåller ni er till den?
– Vi jobbar aktivt för ökad kunskap, insikt och engagemang för alla berörda.
Vad gör ni konkret?
– Vi har inom Södra genomfört ett projekt, Kraftsamling Tall. Nu pågår ett arbete med att
tillsätta en permanent organisation som kommer arbeta med frågorna i minst samma
omfattning som i projektet. Det handlar om utbildning, information, uppföljning av mål
och utvecklande av pedagogiska hjälpmedel som Viltdemohägnen m.m.
Vad borde göras konkret?
– En minskning av klövviltstammarna för att minska viltskadorna och höja kvalitén på
viltstammarna, framför allt älgen.
Vad finns det för utmaningar?
– Öka kunskap, insikt och engagemang hos jägare och markägare.
Hur ser ni på frågan om utfodring?
– Att åtla med mycket små mängder för att effektivisera jakten är OK, men utfodring i
övrigt ska inte förekomma i södra Sverige.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Alla berörda.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Markägare, jägare, myndigheter, politiker, organisationer som berörs.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Inse att vi måste komma i balans med vilt och naturligt foder. Antalet klövvilt i Skåne har
mångdubblats de senaste 20 åren. Vilket medför att betestrycket omöjliggör den
viktigaste fodertillväxten som sker på ungskogsarealer och i bärrisskogar. Klövviltet måste
anpassas till skogens och landskapets naturliga förutsättningar.

Text: Åke Högman

> Läs intervjun med Anders på vår webbplats

> Läs om våra insatser och aktiviteter  Naturligt viltfoder och viltets foderbehov
i balans

Anders Ekstrand vice ordförande,
Naturskyddsföreningen Skåne och även
medlem i styrgruppen för Skånsk
skogsstrategi. Foto: K larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Turen har nu kommit till Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen Skåne
och även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Vilt är en viktig resurs för friluftsliv och rekreation, vilket innefattar jakt. Sedan måste
man inse att det på ganska många olika platser i Skåne finns så mycket vilt att det
påverkar andra värden i landskapet. Det är en belastning för den biologiska mångfalden.
Något som handlar om andra värden än pengar.
Hur förhåller ni er till problematiken?
– Naturskyddsföreningens officiella policy är att det ska finnas mer rovdjur och det
behövs. Detta måste givetvis lösas på ett sätt så att det inte påverkar lantbrukare med
betesdjur. Så fler rovdjur och mindre viltstammar i balans med foder och rovdjur.
Vad borde göras konkret?
– Avskjutningen måste öka. Som ett mått på om viltstammarna är i balans skall 70 % av
rönn, asp, sälg och ek bilda trädformiga individer utanför hägn. Dessa trädslag är oerhört
viktiga för biologisk mångfald och särskilt för aspen är situationen kritisk vilket kan leda till
stora problem för många hackspettsarter i framtiden.
Vad finns det för utmaningar?
– Jägarintresset är mycket dominant.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Naturvårdsverket, det vill säga staten och i förlängningen länsstyrelserna äger frågan
men tar den inte på allvar.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Alla från naturvårdsverket till enskilda markägare och jägare.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Tyvärr är dessa små i nuläget.

Text: Åke Högman

> Läs artikeln på vår webbplats

Jonas Malmsten, veterinärmedicinsk expert på
Institutionen för vilt, fisk och miljö SLU.
Foto: Privat

Älgko. Foto: MostPhotos

SLU och älgvandringen
Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor
med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”. Jonas Malmsten är
veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit
delaktig i projektet.

När startade det här projektet och varför?
– 2019 sändes detta första gången. Begreppet ”slow TV” är ett koncept som fått mer och
mer genomslag de senaste åren och att kombinera detta med en naturupplevelse kan
vara en av anledningarna till att SVT valde att satsa just på detta. Det är lite som att
naturen kommer in i folks vardagsrum på ett annat sätt än traditionella naturprogram och
‐filmer.
Hur har ni arbetat med det konkret?
– SLUs roll är utöver att bedriva forskning, undervisning och miljöanalys även att förmedla
den kunskap som tillskansas. I det här projektet försöker vi finnas där för allmänheten för
att svara på frågor och sprida det vi lärt oss om naturen genom alla år. Vi har ju även en
del märkta älgar i området som en del av det stora älgprojekt vi bedrivit under ett antal år
som bland annat går ut på att undersöka hur klimatförändringarna kan tänkas påverka en
art som älgen. SLU kan sägas vara kunskapsresursen kopplat till älgvandringen.
Vilken typ av kunskap förmedlar ni och till vem?
– Vi förmedlar allt vi vet, i korta drag och det är baserat på den mångåriga älgforskning
som bedrivits i landet sedan över 60 år. Mottagarna av denna information är alla som kan
tänkas vara intresserade, inklusive andra forskare och forskningsinstitutioner,
myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. SLU kan nå ut till alla.
Vad ingår i er forskning om älg?
– Vår forskning är dynamisk och anpassar sig till rådande omständigheter. Ett projekt som
går ut på att studera hur älgen påverkas av klimatförändringarna kan breddas till att även
omfatta skogliga frågeställningar, sjukdomar, reproduktion, förvaltning, biologisk
mångfald mm. Och tvärtom. Det mesta vi hittills gjort och det som pågår står att finna på
slu.se/alg.
Några nya rön som du kan förmedla?
– Massor! Och för mycket för att återge här. Så kika gärna på slu.se/alg.
Vilken nytta kan man ha av er forskning?
– Det beror på vem som frågar egentligen. Grundforskningen använder vi för att vi och
andra ska förstå älgen bättre och arbeta därifrån med mer tillämpad forskning för
myndigheter, markägare, jägare, biologer/ekologer, beslutsfattare mm. Och allmänheten
såklart. Att bara veta lite mer om en art eller om naturen kan sägas vara av nytta för alla.
Sista frågan, vad är det egentligen som är så speciellt med älgen?
– En mycket bra fråga som egentligen inte kan besvaras i generella termer. De flesta i
Sverige har någon form av relation till älgen, stort som smått. Men som en lite
mytomspunnen nationalsymbol så engagerar den många, både i och utanför landet. Hur
landskapet och klimatet påverkar älgen är speciellt, precis som det omvända – hur älgen
påverkar landskapet. Min personliga relation är mångbottnad men består mycket i
fascination för hur älgen fungerar som art i dess miljö och hur detta varierar i tid och rum.

Text: Åke Högman

> Läs mer om Skånes arbete med friluftslivet

> Läs mer om Sveriges friluftslivsmål

Foto: MostPhotos

Nybildat skånskt friluftsråd
För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver
många olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

I rådet finns representanter från åtta stycken organisationer. Det är Region Skåne,
Stiftelsen Skånska Landskap, Tourism in Skåne, LRF, Friluftsfrämjandet, Skåne‐Blekinge
Jordägarförbund, Trafikverket och Länsstyrelsen. Alla Skånes kommuner är viktiga
samarbetspartners då de i nuläget inte ingår i rådet. Rådet leds av Landshövdingen och
kommer att träffas 1‐2 gånger per år.

– I friluftsrådet kommer olika aktörer och samverkan underlättas samtidigt som
förståelsen ökar för olika perspektiv och önskemål. Rådets syfte är att skapa en bred
samverkan kring friluftslivfrågor i länet genom att lyfta och förankra angelägna frågor
inom friluftslivet samt att tillsammans finna lösningar och genomföra sådana åtgärder
som behövs för skapa hållbara besök i naturen samt att bidra till att nå de 10
friluftslivsmålen, säger Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen.

– Skånes friluftsråd ambition kommer att vara att att alla besökare i den skånska naturen
får en fantastisk upplevelse oavsett om man vandrar, skådar fågel, cyklar, fikar, paddlar,
snorklar eller bara lyssnar på fågelkvitter.

> Läs klart hela intervjun med Frida på vår webbplats.

> Läs Fridas arbete

Landskapsvetaren Frida Johnsson. Foto: Privat

Uppsats om Hallandsåsen
Nyligen blev landskapsvetaren Frida Johnsson klar med sin uppsats ” Friluftsliv på
Hallandsås”. Vi på Skånsk skogsstrategi gillar rekreation och friluftsliv och blev
såklart nyfikna.

Hur fick du idén till din studie/arbete?
– Idén till mitt examensarbete växte fram under min praktik hos region Halland, det plus
Future forests rapport 2020:5 och en vetenskaplig artikel av Therese Bjärstig och Anna
Sténs gav mig inspiration till att undersöka vilka sociala värden den privata skogsägaren
ser med skogsmarken på Hallandsås. Fanns det exempelvis någon skillnad mellan södra
Sverige och norra Sverige.
– På den vägen är det. Och anledningen till att jag valde Hallandsås är för att jag bor i
närheten och trivs att besöka platser där. Men också för att det finns ett behov av att
stärka samarbetet aktörer emellan.
Vad var syftet?
– Att skapa kunskap om vilken potential det finns för att utveckla friluftsliv i skogarna på
Hallandsås.
Övergripande för ditt arbete är mångt och mycket avstampet i det nationella
skogsprogrammets betoning att skogen kan bli mer mångfunktionell. Hur mycket
har den utgångspunkten styrt din process?
– Det nationella skogsprogrammet har varit en grund i min arbetsprocess med
utgångspunkt från fokusområde två, skogligt mångbruk, där skogens sociala värde skulle
kunna användas mer för bland annat besöksnäring och friluftsliv. För att ta reda på om
det är möjligt att utveckla skogens sociala värden så har viktiga frågor att undersöka varit
privata skogsägarens platsanknytning, perspektiv på allemansrätten och sociala värden.
Upptill det har jag även tagit stöd i friluftsmålen, bland annat friluftsmålet hållbar
utveckling och regional tillväxt.
Just platsanknytningen har varit centralt i enkäten, beskriv gärna innebörden av
begreppet lite närmare.
– För att också göra en landskapsvetenskaplig koppling så valde jag...

> Skånes Skogs och betesvårdsförening

Ann Marke Foto: Privat

Skånsk skogsstrategis ordförande får

pris
Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi har fått
Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.

Ann fick priset under föreningens årsmöte på Sinclairsholm med ett femtiotal
medverkande.

Motiveringen löd bland annat:
”Anns varaktiga fokus på skogen som ”det gröna guldet”, för jobb, tillväxt och utveckling
av en växande bioekonomi, genomsyrar arbetet med strategin, ytterst som ett konkret
stöd för skånska skogsbrukare.”

– Jag vill framhålla att när det gäller delen med skogsstrategin så är den ett lagarbete och
något som vi alla medverkande ska ta åt oss äran av.

I kontrast till de administrativa uppgifter som hon har i arbetet med strategin så lyfte man
också fram att hon under många år varit cirkelledare för röj‐ och motorsågskörkort.

Vilket är generellt det viktigaste man lär ut?
– Först och främst att man har koll på säkerhetsutrustningen, både vad gäller den man
bär och självklart den för sågarna. Sedan är det viktigt att man använder insidan av
huvudet, planerar och framför allt inte tar sig an uppgifter som man inte känner att man
bemästrar.

Priset bestod, förutom hedern, av en skärbräda i bokträ.
– Jag använder den dagligen, fin och smart, den är tvådelad med galler så att den fångar
upp smulor. Fast framför allt är jag glad över hedersbetygelsen, och som sagt när det
kommer till strategin något som vi alla delar.

Aktiviteter i höst  Fyll på 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

Skickat med Paloma

https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600122&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600133&TId=1
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Glad skogssommar!
Till er som inte riktigt är lediga ännu och till er som vilar gott i hängmattan ‐ här kommer Skånsk skogsstrategis
sommarnyhetsbrev. Och glöm inte ‐ att allt som du inte hinner göra innan sommarsemestern kan gott vila tills augusti. Det
är sedan länge.

Innehåll:

• Skog & Vilt i balans ‐ vi kör en intervjuserie där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som
har frågan på sin agenda. I detta nyhetsbrevet möter vi Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och
även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi samt Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen
Skåne och även han medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

• SLU och Älgvandring ‐Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och
varit delaktig i projektet.

• Nybildat skånskt friluftsråd ‐ För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver många
olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

• Uppsats om Hallandsåsen ‐ landskapsvetaren Frida Johnsson berättar om sin uppsats ” Friluftsliv på Hallandsås”
• Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022 ‐ Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för

Skånsk skogsstrategi har fått Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.
• Kalendariet ‐ glöm inte att tipsa oss om höstens skogsaktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Detta är ÄBIN

> Läs om projektet Kraftsamling tall

> Läs intervjun på vår webbplats och mer om insatserna inom skogsstrategin

Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra
Region Syd och även medlem i styrgruppen
för Skånsk skogsstrategi. Foto: Södra

Blåbärsris utgör en viktig föda till bland annat
älgar. Foto: K Larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 1

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Först ut är Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och även medlem i
styrgruppen för Skånsk skogsstrategi

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Absolut. Skador på skogen, negativ påverkan på biologisk mångfald, minskad tillväxt
som direkt påverkar negativt på klimatet och sämre kvalité på älgstammen i form av lägre
kalvvikter och lågt reproduktionstal.
Om ifall, vad består den i och vad beror det på?
– För mycket klövvilt i förhållande till mängd och kvalité av naturligt viltfoder i landskapet.
Hur förhåller ni er till den?
– Vi jobbar aktivt för ökad kunskap, insikt och engagemang för alla berörda.
Vad gör ni konkret?
– Vi har inom Södra genomfört ett projekt, Kraftsamling Tall. Nu pågår ett arbete med att
tillsätta en permanent organisation som kommer arbeta med frågorna i minst samma
omfattning som i projektet. Det handlar om utbildning, information, uppföljning av mål
och utvecklande av pedagogiska hjälpmedel som Viltdemohägnen m.m.
Vad borde göras konkret?
– En minskning av klövviltstammarna för att minska viltskadorna och höja kvalitén på
viltstammarna, framför allt älgen.
Vad finns det för utmaningar?
– Öka kunskap, insikt och engagemang hos jägare och markägare.
Hur ser ni på frågan om utfodring?
– Att åtla med mycket små mängder för att effektivisera jakten är OK, men utfodring i
övrigt ska inte förekomma i södra Sverige.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Alla berörda.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Markägare, jägare, myndigheter, politiker, organisationer som berörs.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Inse att vi måste komma i balans med vilt och naturligt foder. Antalet klövvilt i Skåne har
mångdubblats de senaste 20 åren. Vilket medför att betestrycket omöjliggör den
viktigaste fodertillväxten som sker på ungskogsarealer och i bärrisskogar. Klövviltet måste
anpassas till skogens och landskapets naturliga förutsättningar.

Text: Åke Högman

> Läs intervjun med Anders på vår webbplats

> Läs om våra insatser och aktiviteter  Naturligt viltfoder och viltets foderbehov
i balans

Anders Ekstrand vice ordförande,
Naturskyddsföreningen Skåne och även
medlem i styrgruppen för Skånsk
skogsstrategi. Foto: K larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Turen har nu kommit till Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen Skåne
och även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Vilt är en viktig resurs för friluftsliv och rekreation, vilket innefattar jakt. Sedan måste
man inse att det på ganska många olika platser i Skåne finns så mycket vilt att det
påverkar andra värden i landskapet. Det är en belastning för den biologiska mångfalden.
Något som handlar om andra värden än pengar.
Hur förhåller ni er till problematiken?
– Naturskyddsföreningens officiella policy är att det ska finnas mer rovdjur och det
behövs. Detta måste givetvis lösas på ett sätt så att det inte påverkar lantbrukare med
betesdjur. Så fler rovdjur och mindre viltstammar i balans med foder och rovdjur.
Vad borde göras konkret?
– Avskjutningen måste öka. Som ett mått på om viltstammarna är i balans skall 70 % av
rönn, asp, sälg och ek bilda trädformiga individer utanför hägn. Dessa trädslag är oerhört
viktiga för biologisk mångfald och särskilt för aspen är situationen kritisk vilket kan leda till
stora problem för många hackspettsarter i framtiden.
Vad finns det för utmaningar?
– Jägarintresset är mycket dominant.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Naturvårdsverket, det vill säga staten och i förlängningen länsstyrelserna äger frågan
men tar den inte på allvar.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Alla från naturvårdsverket till enskilda markägare och jägare.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Tyvärr är dessa små i nuläget.

Text: Åke Högman

> Läs artikeln på vår webbplats

Jonas Malmsten, veterinärmedicinsk expert på
Institutionen för vilt, fisk och miljö SLU.
Foto: Privat

Älgko. Foto: MostPhotos

SLU och älgvandringen
Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor
med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”. Jonas Malmsten är
veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit
delaktig i projektet.

När startade det här projektet och varför?
– 2019 sändes detta första gången. Begreppet ”slow TV” är ett koncept som fått mer och
mer genomslag de senaste åren och att kombinera detta med en naturupplevelse kan
vara en av anledningarna till att SVT valde att satsa just på detta. Det är lite som att
naturen kommer in i folks vardagsrum på ett annat sätt än traditionella naturprogram och
‐filmer.
Hur har ni arbetat med det konkret?
– SLUs roll är utöver att bedriva forskning, undervisning och miljöanalys även att förmedla
den kunskap som tillskansas. I det här projektet försöker vi finnas där för allmänheten för
att svara på frågor och sprida det vi lärt oss om naturen genom alla år. Vi har ju även en
del märkta älgar i området som en del av det stora älgprojekt vi bedrivit under ett antal år
som bland annat går ut på att undersöka hur klimatförändringarna kan tänkas påverka en
art som älgen. SLU kan sägas vara kunskapsresursen kopplat till älgvandringen.
Vilken typ av kunskap förmedlar ni och till vem?
– Vi förmedlar allt vi vet, i korta drag och det är baserat på den mångåriga älgforskning
som bedrivits i landet sedan över 60 år. Mottagarna av denna information är alla som kan
tänkas vara intresserade, inklusive andra forskare och forskningsinstitutioner,
myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. SLU kan nå ut till alla.
Vad ingår i er forskning om älg?
– Vår forskning är dynamisk och anpassar sig till rådande omständigheter. Ett projekt som
går ut på att studera hur älgen påverkas av klimatförändringarna kan breddas till att även
omfatta skogliga frågeställningar, sjukdomar, reproduktion, förvaltning, biologisk
mångfald mm. Och tvärtom. Det mesta vi hittills gjort och det som pågår står att finna på
slu.se/alg.
Några nya rön som du kan förmedla?
– Massor! Och för mycket för att återge här. Så kika gärna på slu.se/alg.
Vilken nytta kan man ha av er forskning?
– Det beror på vem som frågar egentligen. Grundforskningen använder vi för att vi och
andra ska förstå älgen bättre och arbeta därifrån med mer tillämpad forskning för
myndigheter, markägare, jägare, biologer/ekologer, beslutsfattare mm. Och allmänheten
såklart. Att bara veta lite mer om en art eller om naturen kan sägas vara av nytta för alla.
Sista frågan, vad är det egentligen som är så speciellt med älgen?
– En mycket bra fråga som egentligen inte kan besvaras i generella termer. De flesta i
Sverige har någon form av relation till älgen, stort som smått. Men som en lite
mytomspunnen nationalsymbol så engagerar den många, både i och utanför landet. Hur
landskapet och klimatet påverkar älgen är speciellt, precis som det omvända – hur älgen
påverkar landskapet. Min personliga relation är mångbottnad men består mycket i
fascination för hur älgen fungerar som art i dess miljö och hur detta varierar i tid och rum.

Text: Åke Högman

> Läs mer om Skånes arbete med friluftslivet

> Läs mer om Sveriges friluftslivsmål

Foto: MostPhotos

Nybildat skånskt friluftsråd
För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver
många olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

I rådet finns representanter från åtta stycken organisationer. Det är Region Skåne,
Stiftelsen Skånska Landskap, Tourism in Skåne, LRF, Friluftsfrämjandet, Skåne‐Blekinge
Jordägarförbund, Trafikverket och Länsstyrelsen. Alla Skånes kommuner är viktiga
samarbetspartners då de i nuläget inte ingår i rådet. Rådet leds av Landshövdingen och
kommer att träffas 1‐2 gånger per år.

– I friluftsrådet kommer olika aktörer och samverkan underlättas samtidigt som
förståelsen ökar för olika perspektiv och önskemål. Rådets syfte är att skapa en bred
samverkan kring friluftslivfrågor i länet genom att lyfta och förankra angelägna frågor
inom friluftslivet samt att tillsammans finna lösningar och genomföra sådana åtgärder
som behövs för skapa hållbara besök i naturen samt att bidra till att nå de 10
friluftslivsmålen, säger Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen.

– Skånes friluftsråd ambition kommer att vara att att alla besökare i den skånska naturen
får en fantastisk upplevelse oavsett om man vandrar, skådar fågel, cyklar, fikar, paddlar,
snorklar eller bara lyssnar på fågelkvitter.

> Läs klart hela intervjun med Frida på vår webbplats.

> Läs Fridas arbete

Landskapsvetaren Frida Johnsson. Foto: Privat

Uppsats om Hallandsåsen
Nyligen blev landskapsvetaren Frida Johnsson klar med sin uppsats ” Friluftsliv på
Hallandsås”. Vi på Skånsk skogsstrategi gillar rekreation och friluftsliv och blev
såklart nyfikna.

Hur fick du idén till din studie/arbete?
– Idén till mitt examensarbete växte fram under min praktik hos region Halland, det plus
Future forests rapport 2020:5 och en vetenskaplig artikel av Therese Bjärstig och Anna
Sténs gav mig inspiration till att undersöka vilka sociala värden den privata skogsägaren
ser med skogsmarken på Hallandsås. Fanns det exempelvis någon skillnad mellan södra
Sverige och norra Sverige.
– På den vägen är det. Och anledningen till att jag valde Hallandsås är för att jag bor i
närheten och trivs att besöka platser där. Men också för att det finns ett behov av att
stärka samarbetet aktörer emellan.
Vad var syftet?
– Att skapa kunskap om vilken potential det finns för att utveckla friluftsliv i skogarna på
Hallandsås.
Övergripande för ditt arbete är mångt och mycket avstampet i det nationella
skogsprogrammets betoning att skogen kan bli mer mångfunktionell. Hur mycket
har den utgångspunkten styrt din process?
– Det nationella skogsprogrammet har varit en grund i min arbetsprocess med
utgångspunkt från fokusområde två, skogligt mångbruk, där skogens sociala värde skulle
kunna användas mer för bland annat besöksnäring och friluftsliv. För att ta reda på om
det är möjligt att utveckla skogens sociala värden så har viktiga frågor att undersöka varit
privata skogsägarens platsanknytning, perspektiv på allemansrätten och sociala värden.
Upptill det har jag även tagit stöd i friluftsmålen, bland annat friluftsmålet hållbar
utveckling och regional tillväxt.
Just platsanknytningen har varit centralt i enkäten, beskriv gärna innebörden av
begreppet lite närmare.
– För att också göra en landskapsvetenskaplig koppling så valde jag...

> Skånes Skogs och betesvårdsförening

Ann Marke Foto: Privat

Skånsk skogsstrategis ordförande får

pris
Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi har fått
Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.

Ann fick priset under föreningens årsmöte på Sinclairsholm med ett femtiotal
medverkande.

Motiveringen löd bland annat:
”Anns varaktiga fokus på skogen som ”det gröna guldet”, för jobb, tillväxt och utveckling
av en växande bioekonomi, genomsyrar arbetet med strategin, ytterst som ett konkret
stöd för skånska skogsbrukare.”

– Jag vill framhålla att när det gäller delen med skogsstrategin så är den ett lagarbete och
något som vi alla medverkande ska ta åt oss äran av.

I kontrast till de administrativa uppgifter som hon har i arbetet med strategin så lyfte man
också fram att hon under många år varit cirkelledare för röj‐ och motorsågskörkort.

Vilket är generellt det viktigaste man lär ut?
– Först och främst att man har koll på säkerhetsutrustningen, både vad gäller den man
bär och självklart den för sågarna. Sedan är det viktigt att man använder insidan av
huvudet, planerar och framför allt inte tar sig an uppgifter som man inte känner att man
bemästrar.

Priset bestod, förutom hedern, av en skärbräda i bokträ.
– Jag använder den dagligen, fin och smart, den är tvådelad med galler så att den fångar
upp smulor. Fast framför allt är jag glad över hedersbetygelsen, och som sagt när det
kommer till strategin något som vi alla delar.

Aktiviteter i höst  Fyll på 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

Skickat med Paloma
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Glad skogssommar!
Till er som inte riktigt är lediga ännu och till er som vilar gott i hängmattan ‐ här kommer Skånsk skogsstrategis
sommarnyhetsbrev. Och glöm inte ‐ att allt som du inte hinner göra innan sommarsemestern kan gott vila tills augusti. Det
är sedan länge.

Innehåll:

• Skog & Vilt i balans ‐ vi kör en intervjuserie där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som
har frågan på sin agenda. I detta nyhetsbrevet möter vi Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och
även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi samt Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen
Skåne och även han medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

• SLU och Älgvandring ‐Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och
varit delaktig i projektet.

• Nybildat skånskt friluftsråd ‐ För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver många
olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

• Uppsats om Hallandsåsen ‐ landskapsvetaren Frida Johnsson berättar om sin uppsats ” Friluftsliv på Hallandsås”
• Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022 ‐ Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för

Skånsk skogsstrategi har fått Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.
• Kalendariet ‐ glöm inte att tipsa oss om höstens skogsaktiviteter runt om i Skåne!
• Följ oss på facebook och på vår webbplats!

Trevlig läsning!

> Detta är ÄBIN

> Läs om projektet Kraftsamling tall

> Läs intervjun på vår webbplats och mer om insatserna inom skogsstrategin

Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra
Region Syd och även medlem i styrgruppen
för Skånsk skogsstrategi. Foto: Södra

Blåbärsris utgör en viktig föda till bland annat
älgar. Foto: K Larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 1

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Först ut är Per‐Arne Karlström, viltsamordnare för Södra Region Syd och även medlem i
styrgruppen för Skånsk skogsstrategi

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Absolut. Skador på skogen, negativ påverkan på biologisk mångfald, minskad tillväxt
som direkt påverkar negativt på klimatet och sämre kvalité på älgstammen i form av lägre
kalvvikter och lågt reproduktionstal.
Om ifall, vad består den i och vad beror det på?
– För mycket klövvilt i förhållande till mängd och kvalité av naturligt viltfoder i landskapet.
Hur förhåller ni er till den?
– Vi jobbar aktivt för ökad kunskap, insikt och engagemang för alla berörda.
Vad gör ni konkret?
– Vi har inom Södra genomfört ett projekt, Kraftsamling Tall. Nu pågår ett arbete med att
tillsätta en permanent organisation som kommer arbeta med frågorna i minst samma
omfattning som i projektet. Det handlar om utbildning, information, uppföljning av mål
och utvecklande av pedagogiska hjälpmedel som Viltdemohägnen m.m.
Vad borde göras konkret?
– En minskning av klövviltstammarna för att minska viltskadorna och höja kvalitén på
viltstammarna, framför allt älgen.
Vad finns det för utmaningar?
– Öka kunskap, insikt och engagemang hos jägare och markägare.
Hur ser ni på frågan om utfodring?
– Att åtla med mycket små mängder för att effektivisera jakten är OK, men utfodring i
övrigt ska inte förekomma i södra Sverige.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Alla berörda.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Markägare, jägare, myndigheter, politiker, organisationer som berörs.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Inse att vi måste komma i balans med vilt och naturligt foder. Antalet klövvilt i Skåne har
mångdubblats de senaste 20 åren. Vilket medför att betestrycket omöjliggör den
viktigaste fodertillväxten som sker på ungskogsarealer och i bärrisskogar. Klövviltet måste
anpassas till skogens och landskapets naturliga förutsättningar.

Text: Åke Högman

> Läs intervjun med Anders på vår webbplats

> Läs om våra insatser och aktiviteter  Naturligt viltfoder och viltets foderbehov
i balans

Anders Ekstrand vice ordförande,
Naturskyddsföreningen Skåne och även
medlem i styrgruppen för Skånsk
skogsstrategi. Foto: K larsson

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och
på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie:
”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för
organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Turen har nu kommit till Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen Skåne
och även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Vilt är en viktig resurs för friluftsliv och rekreation, vilket innefattar jakt. Sedan måste
man inse att det på ganska många olika platser i Skåne finns så mycket vilt att det
påverkar andra värden i landskapet. Det är en belastning för den biologiska mångfalden.
Något som handlar om andra värden än pengar.
Hur förhåller ni er till problematiken?
– Naturskyddsföreningens officiella policy är att det ska finnas mer rovdjur och det
behövs. Detta måste givetvis lösas på ett sätt så att det inte påverkar lantbrukare med
betesdjur. Så fler rovdjur och mindre viltstammar i balans med foder och rovdjur.
Vad borde göras konkret?
– Avskjutningen måste öka. Som ett mått på om viltstammarna är i balans skall 70 % av
rönn, asp, sälg och ek bilda trädformiga individer utanför hägn. Dessa trädslag är oerhört
viktiga för biologisk mångfald och särskilt för aspen är situationen kritisk vilket kan leda till
stora problem för många hackspettsarter i framtiden.
Vad finns det för utmaningar?
– Jägarintresset är mycket dominant.
Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Naturvårdsverket, det vill säga staten och i förlängningen länsstyrelserna äger frågan
men tar den inte på allvar.
Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Alla från naturvårdsverket till enskilda markägare och jägare.
Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Tyvärr är dessa små i nuläget.

Text: Åke Högman

> Läs artikeln på vår webbplats

Jonas Malmsten, veterinärmedicinsk expert på
Institutionen för vilt, fisk och miljö SLU.
Foto: Privat

Älgko. Foto: MostPhotos

SLU och älgvandringen
Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor
med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”. Jonas Malmsten är
veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit
delaktig i projektet.

När startade det här projektet och varför?
– 2019 sändes detta första gången. Begreppet ”slow TV” är ett koncept som fått mer och
mer genomslag de senaste åren och att kombinera detta med en naturupplevelse kan
vara en av anledningarna till att SVT valde att satsa just på detta. Det är lite som att
naturen kommer in i folks vardagsrum på ett annat sätt än traditionella naturprogram och
‐filmer.
Hur har ni arbetat med det konkret?
– SLUs roll är utöver att bedriva forskning, undervisning och miljöanalys även att förmedla
den kunskap som tillskansas. I det här projektet försöker vi finnas där för allmänheten för
att svara på frågor och sprida det vi lärt oss om naturen genom alla år. Vi har ju även en
del märkta älgar i området som en del av det stora älgprojekt vi bedrivit under ett antal år
som bland annat går ut på att undersöka hur klimatförändringarna kan tänkas påverka en
art som älgen. SLU kan sägas vara kunskapsresursen kopplat till älgvandringen.
Vilken typ av kunskap förmedlar ni och till vem?
– Vi förmedlar allt vi vet, i korta drag och det är baserat på den mångåriga älgforskning
som bedrivits i landet sedan över 60 år. Mottagarna av denna information är alla som kan
tänkas vara intresserade, inklusive andra forskare och forskningsinstitutioner,
myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. SLU kan nå ut till alla.
Vad ingår i er forskning om älg?
– Vår forskning är dynamisk och anpassar sig till rådande omständigheter. Ett projekt som
går ut på att studera hur älgen påverkas av klimatförändringarna kan breddas till att även
omfatta skogliga frågeställningar, sjukdomar, reproduktion, förvaltning, biologisk
mångfald mm. Och tvärtom. Det mesta vi hittills gjort och det som pågår står att finna på
slu.se/alg.
Några nya rön som du kan förmedla?
– Massor! Och för mycket för att återge här. Så kika gärna på slu.se/alg.
Vilken nytta kan man ha av er forskning?
– Det beror på vem som frågar egentligen. Grundforskningen använder vi för att vi och
andra ska förstå älgen bättre och arbeta därifrån med mer tillämpad forskning för
myndigheter, markägare, jägare, biologer/ekologer, beslutsfattare mm. Och allmänheten
såklart. Att bara veta lite mer om en art eller om naturen kan sägas vara av nytta för alla.
Sista frågan, vad är det egentligen som är så speciellt med älgen?
– En mycket bra fråga som egentligen inte kan besvaras i generella termer. De flesta i
Sverige har någon form av relation till älgen, stort som smått. Men som en lite
mytomspunnen nationalsymbol så engagerar den många, både i och utanför landet. Hur
landskapet och klimatet påverkar älgen är speciellt, precis som det omvända – hur älgen
påverkar landskapet. Min personliga relation är mångbottnad men består mycket i
fascination för hur älgen fungerar som art i dess miljö och hur detta varierar i tid och rum.

Text: Åke Högman

> Läs mer om Skånes arbete med friluftslivet

> Läs mer om Sveriges friluftslivsmål

Foto: MostPhotos

Nybildat skånskt friluftsråd
För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver
många olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

I rådet finns representanter från åtta stycken organisationer. Det är Region Skåne,
Stiftelsen Skånska Landskap, Tourism in Skåne, LRF, Friluftsfrämjandet, Skåne‐Blekinge
Jordägarförbund, Trafikverket och Länsstyrelsen. Alla Skånes kommuner är viktiga
samarbetspartners då de i nuläget inte ingår i rådet. Rådet leds av Landshövdingen och
kommer att träffas 1‐2 gånger per år.

– I friluftsrådet kommer olika aktörer och samverkan underlättas samtidigt som
förståelsen ökar för olika perspektiv och önskemål. Rådets syfte är att skapa en bred
samverkan kring friluftslivfrågor i länet genom att lyfta och förankra angelägna frågor
inom friluftslivet samt att tillsammans finna lösningar och genomföra sådana åtgärder
som behövs för skapa hållbara besök i naturen samt att bidra till att nå de 10
friluftslivsmålen, säger Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen.

– Skånes friluftsråd ambition kommer att vara att att alla besökare i den skånska naturen
får en fantastisk upplevelse oavsett om man vandrar, skådar fågel, cyklar, fikar, paddlar,
snorklar eller bara lyssnar på fågelkvitter.

> Läs klart hela intervjun med Frida på vår webbplats.

> Läs Fridas arbete

Landskapsvetaren Frida Johnsson. Foto: Privat

Uppsats om Hallandsåsen
Nyligen blev landskapsvetaren Frida Johnsson klar med sin uppsats ” Friluftsliv på
Hallandsås”. Vi på Skånsk skogsstrategi gillar rekreation och friluftsliv och blev
såklart nyfikna.

Hur fick du idén till din studie/arbete?
– Idén till mitt examensarbete växte fram under min praktik hos region Halland, det plus
Future forests rapport 2020:5 och en vetenskaplig artikel av Therese Bjärstig och Anna
Sténs gav mig inspiration till att undersöka vilka sociala värden den privata skogsägaren
ser med skogsmarken på Hallandsås. Fanns det exempelvis någon skillnad mellan södra
Sverige och norra Sverige.
– På den vägen är det. Och anledningen till att jag valde Hallandsås är för att jag bor i
närheten och trivs att besöka platser där. Men också för att det finns ett behov av att
stärka samarbetet aktörer emellan.
Vad var syftet?
– Att skapa kunskap om vilken potential det finns för att utveckla friluftsliv i skogarna på
Hallandsås.
Övergripande för ditt arbete är mångt och mycket avstampet i det nationella
skogsprogrammets betoning att skogen kan bli mer mångfunktionell. Hur mycket
har den utgångspunkten styrt din process?
– Det nationella skogsprogrammet har varit en grund i min arbetsprocess med
utgångspunkt från fokusområde två, skogligt mångbruk, där skogens sociala värde skulle
kunna användas mer för bland annat besöksnäring och friluftsliv. För att ta reda på om
det är möjligt att utveckla skogens sociala värden så har viktiga frågor att undersöka varit
privata skogsägarens platsanknytning, perspektiv på allemansrätten och sociala värden.
Upptill det har jag även tagit stöd i friluftsmålen, bland annat friluftsmålet hållbar
utveckling och regional tillväxt.
Just platsanknytningen har varit centralt i enkäten, beskriv gärna innebörden av
begreppet lite närmare.
– För att också göra en landskapsvetenskaplig koppling så valde jag...

> Skånes Skogs och betesvårdsförening

Ann Marke Foto: Privat

Skånsk skogsstrategis ordförande får

pris
Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi har fått
Skånes Skogs‐ och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.

Ann fick priset under föreningens årsmöte på Sinclairsholm med ett femtiotal
medverkande.

Motiveringen löd bland annat:
”Anns varaktiga fokus på skogen som ”det gröna guldet”, för jobb, tillväxt och utveckling
av en växande bioekonomi, genomsyrar arbetet med strategin, ytterst som ett konkret
stöd för skånska skogsbrukare.”

– Jag vill framhålla att när det gäller delen med skogsstrategin så är den ett lagarbete och
något som vi alla medverkande ska ta åt oss äran av.

I kontrast till de administrativa uppgifter som hon har i arbetet med strategin så lyfte man
också fram att hon under många år varit cirkelledare för röj‐ och motorsågskörkort.

Vilket är generellt det viktigaste man lär ut?
– Först och främst att man har koll på säkerhetsutrustningen, både vad gäller den man
bär och självklart den för sågarna. Sedan är det viktigt att man använder insidan av
huvudet, planerar och framför allt inte tar sig an uppgifter som man inte känner att man
bemästrar.

Priset bestod, förutom hedern, av en skärbräda i bokträ.
– Jag använder den dagligen, fin och smart, den är tvådelad med galler så att den fångar
upp smulor. Fast framför allt är jag glad över hedersbetygelsen, och som sagt när det
kommer till strategin något som vi alla delar.

Aktiviteter i höst  Fyll på 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

Skickat med Paloma

https://l7817e.c.plma.se/?q=007231600267&TId=1

