
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Gyllenbrun färgpalett och prasslande löv!
Det är i skogen du först lägger märke till att sommaren går över i höst. Från krispigt grön lövsprickning, till tung kompakt
sommargrönska till nu då det kommer in krispig luft bland lövkronorna och du får äntligen hasa fötterna efter dig i
lövmassorna. Visst är det ljuvligt?
Höstens ankomst märks också på alla aktiviteter som betas av. Webbseminarier och skogsexkursioner löser av varandra.
Några av alla dessa aktiviteter kan du läsa om i månadens nyhetsbrev.

Trevlig läsning!

• Allemansrättens dag ‐ 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt. Svenskt Friluftsliv instiftade
tillsammans med Generation Pep Allemansrättens dag.

• Skog och vilt i balans ‐ del 4 ‐ Skånsk skogsstrategi belyser frågan och i del 4 pratar vi med Emelie Nilsson,
vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

• Styrgruppen på exkursion, Fulltofta Naturcentrum‐ med fokus på den nya skogsbruksstrategin för Stiftelsen
Skånska Landskap.

• Webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet" nu på YouTube ‐ Den 22/9 sändes webbinariet
med nära 60 deltagare. Du som missade att vara med kan nu se alla föredrag på vår Youtube‐kanal.

• Inspirationsfolder "Bryn och gläntor ‐ viktiga för vilda pollinatörer" ‐ Länsstyrelsen har tillsammans med
Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder som visar på de viktigaste miljöerna för vilda pollinerare och har fokus på
träd‐ och skogsmiljöer.

• Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan ‐ Ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor kan bidra
med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb
arrangerar två aktiviteter under Innovationsveckan.

• Träskeppet på de sju haven ‐ en feelgood‐berättelse om ostindiefararen Götheborg

> Allemansrättsveckan Svenskt Friluftsliv

Foto: Sanna Ameln, kommunikatör Svenskt
Näringsliv

Allemansrättens dag invigd

Den 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt på Järvafältet i
Stockholm. Då instiftade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Generation Pep
Allemansrättens dag.

Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv och Carolina Klüft,
verksamhetschef på Generation Pep närvarade, samt Kronprinsessan Victoria och Prins
Daniel, som även de brinner för friluftsliv. Med på vandringen var även representanter från
friluftsorganisationer och skolklasser från närliggande skolor.

– Friluftslivet har ökat mycket de senaste åren, och vill att ännu fler ska hitta ut, säger. Ett
hinder som många ovana utövare känner är okunskap, därför är kunskapsspridning av
allemansrätten så viktig, har Josefin Åhrman tidigare sagt inför veckan.

Något Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep då instämde i:
– Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan
inspirera och stimulera till rörelse.

Kommunikatör för Svenskt Näringsliv Sanna Ameln var också med under dagen och
beskriver den så här:
– En sådan här dag blir det tydligt att friluftsliv förenar och finns tillgängligt för alla. Vi
siktar på att Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag återkommer nästa år, och alla
nästkommande år, för allemansrätten kommer alltid vara viktig för ett rikt friluftsliv och för
att ge fler möjligheten att njuta av rörelse i vår fria natur.

> Del 1  Södra skogsägarna

> Del 2  Naturskyddsföreningen

> Del 3  Skogsstyrelsen Skåne
> Fortsätt att läsa hela intervjun med Emelie på vår webbsida

Emelie Nilsson på Länsstyrelsen Skåne.
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Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4

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.

Emelie Nilsson är vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din verksamhets horisont?
– Till exempel så har skyddsjaktsansökningar på grund av dovviltets betestryck i
produktionsgrödor ökat sedan ett par år tillbaka vilket indikerar att förvaltningen av
denna art inte fungerar på sina håll i länet. Ett av grundproblemen är att
dovviltstammarna upplevs vara för stora i förhållande till det naturligt växande fodret
vilket medfört ett ökat betestryck på produktionsgrödor.

– Utöver detta så har jordbrukssektorn varit ansträngd på grund av andra faktorer så som
höga drivmedels‐ och energipriser, vilket kan bidra till att acceptansen eller utrymmet att
tåla betestrycket i produktionsgrödor blivit lägre då kostnaderna stigit. Detta kan också
vara en bidragande anledning till det ökade antal skyddsjaktsansökningar vi haft i år.

Hur förhåller ni er till problematiken?
– Länsstyrelsen har möjlighet att under vissa förutsättningar bevilja skyddsjakt på klövvilt
som orsakar allvarlig skada i växande grödor. Skyddsjakten löser inte problemet på lång
sikt men kan på kort sikt ge en skrämseleffekt och tillfälligt minska skadetrycket.

– När vi utför dessa besiktningar lägger vi tyngdpunkt vid att informera om vikten av att
det finns en dialog och samverkan med grannar angående klövviltstammarnas storlek och
utveckling i området. Vidare informerar vi om problemet som uppstår när avskjutningen
av handjur i klövviltsstammar är hög, eftersom då andelen hondjur ökar i stammen bidrar
detta till en hög populationstillväxt som i sin tur leder till att det är svårare att reglera
stammen. Klövviltsstammar med en starkt sned könsfördelning kan även få andra
negativa konsekvenser som exempelvis försenade kalvningar och minskad kroppstillväxt.

– För att minska betestrycket på produktionsgrödor och för att viltet ska ha en alternativ
födoresurs, är Länsstyrelsen i Skåne med i ett foderskapande samverkansprojekt, Vild &
bortskämd. Genom att sprida kunskap om hur man som markägare genom mindre
ansträngande åtgärder kan skapa mer naturligt växande foder, kan detta bidra till att
minska betestrycket och därav skadorna på jord‐ och skogsbruk. Vidare kan detta också
leda till att viltet sprider sig jämnare över landskapet, att viltets hälsa påverkas positivt
samt bidra till ökad biologisk mångfald.

Vad borde göras konkret?
–...

> På Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats kan du ladda ner strategin.

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi på exkursion
Delar av styrgruppen deltog fredagen den 30 oktober i en exkursion. Stiftelsen Skånska Landskap bjöd då in till en heldag i
skogen där man i fält presenterade sin nya skogsbruksstrategi. Cirka 20 stycken nyfikna deltagare samlades på morgonen vid
Stiftelsens Fulltofta Naturcentrum en bit utanför Höör.

Från Stiftelsen deltog Emma Sandell Festin ﴾skogsförvaltning, skogsforskning﴿, Anders Rosell ﴾verksamhetsansvarig för skogs‐ och
naturvårdsförvaltning﴿, Stefan Olsson ﴾Skogsförvaltning, verksamhetsansvar för byggnader och arrendefrågor﴿ och VD Christian Holst.
De fyra hjälptes med att berätta om såväl Stiftelsen som den nya strategin.

Foto t h. Från Stiftelsen Skånska Landskap deltog VD Christian Holst, Emma Sandell Festin, Anders Rosell och Stefan Olsson. Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

Stiftelsen som förvaltar ca 11 000 hektar skog driver såväl produktion som att man erbjuder rekreationsmöjligheter, med bland annat 40
mil lång vandringsled med utsiktstorn, bryggor och eldplatser.

Den nya strategin utgår från att Stiftelsen ska bedriva ett adaptiv/anpassningsbart och hållbart skogsbruk.
* Det innefattar att områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas.
* Att åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs.
* Att en uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs.
* Att åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs.

De fyra målsättningarna är likställda och det är eftersträvansvärt att de kan kombineras.

I ett mestadels strålande solsken gick exkursionen genom såväl löv som gran och blandskog. Vid olika hållpunkter stannade gruppen till
och tillfälle för såväl reflektioner som diskussioner gavs stort utrymme. Något som alla deltagare deltog i med många olika intressanta
perspektiv.

Dagen avslutades med glada leenden över kaffe och äpplekaka.

Text: Åke Högman

> Se på webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet"

Nu på YouTube! Webbinariet

"Kommunerna, skogsinnehavet och

träbyggandet"
Den 22 september arrangerade Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad ett
webbinarie om kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet. Vi lyfte fram
potentialen i det kommunala skogsinnehavet samt trä som ett konkurrenskraftigt
alternativ i byggprocesser.

Du som missade tillfället kan nu i efterhand titta på webbinariet på vår kanal Skånsk
skogsstrategi

DEL1 – Potentialen för kommunala skogar – Genom den ”variationsrika skogen” kan
kommunernas skogsinnehav lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och
rekreation.

• Cecilia Lundin, Täby kommun – om kommunens nya skogsprogram och vikten av en
strategi.

• Clas Clausen, Skövde kommun – Skövdes strategi för träbyggnad
• Patrik André, Skogsstyrelsen – om den kommunala skogens möjlighet i ett framtida

digitalt landskap.
• Carl‐Johan Bengtsson, Skogssällskapet – reflektioner och framåtblickar med

utgångspunkt i undersökningen som svenska kommuners skogsstrategier

DEL2 ‐Kommunernas väg till ökat träbyggande – Ett ökat klimattryck och en
innovativ utveckling har gjort trä till ett naturligt konkurrenskraftigt alternativ i
byggprocesser.
• Jessica Becker, Trästad – en introduktion till processtödet Wood First
• Frida Gustavsson och Lars Johansson, AIX arkitekter – om att gestalta nya bostäder

med närhet till Carl Larssongården i Kulturarvet Sundborn och träbyggandet i Åre
och Duved

• Magnus Schön, KOD Arkitekter – om resilienta villastäder och hur Sveriges
villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera klimatförändringarna

• Emma Sandell Festin, Christian Holst och Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap –
om hur att kombinera produktion med miljö och rekreation

> Informationsfoldern "Bryn och gläntor"

> På vår webbsida hittar du fler insatser du kan göra för våra vilda pollinatörer

Illustration: BrizaNatur, 2022

Bryn och gläntor
Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död
ved, fanns det gott om i 1800‐talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont
om dessa miljöer.

Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ”
Bryn och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för
vilda pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer.

Träd och buskar fyller många funktioner
De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste ha mat i form av
nektar‐ och pollenrika blommor och olika typer av boplatser, framför allt i sand eller död
ved. Dessutom måste de ha lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn
och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för vilda
pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer. Att
skapa bryn med blommande buskar, låta vägkanterna blomma, spara de gamla träden,
behålla skyddande stengärdsgårdar eller skapa sandblottor är några insatser du kan göra
för att gynna de vilda pollinerarna.

> Mer information om föreläsningen kring Dikeskartan

> Mer information om seminariet "Körning av AImodeller..."
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Innovationsveckan
Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor
kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och
digitalisering. I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två
aktiviteter under Innovationsveckan.
Den 5 oktober fanns möjlighet att lyssna på William Lidberg från SLU som tillsammans
med andra kommer att berätta om dikeskartan – var den finns, hur den tagits fram samt
exempel från användare på hur den har använts. Föreläsningen finns inspelad.

‐Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj.
Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden.
Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot
tidigare kartor. Nu utvecklar vi metoden så att den ska kunna hitta både diken och
naturliga vattendrag i framtiden, säger William Lidberg, SLU.
Liselott Nilsson på Skogsstyrelsen, som varit delaktig i arbetet med att ta fram dikeskartan
säger:

‐Det här är innovation som sprider sig som ringar på vattnet och som kan möjliggöra
automation och innovation.

Den 7 oktober kommer Hal il Radogoshi från Skogsstyrelsen demonstrera hur man kan
köra Al‐modeller på liveströmmad video från drönare, ett utvecklingsarbete där Halil och
Örjan Laneborg från Skogsstyrelsen, tillsammans med Christoffer Brax från Combitech,
kombinerat sina kompetenser för att lösa en rejäl utmaning.

‐Med den här tekniken kan vi nu flyga med drönare över ett skogsbestånd och i realtid
identifiera trädarter eller skogsskador. Vi kan också med lätthet byta mellan Al‐modeller
medan drönaren fortfarande är i luften, säger Halil Radogoshi.

> Fortsätt läs hela storyn om Götheborg

Foto: Robin Olsson

Träskeppet på de sju haven
Skånsk skogsstrategi mönstrar på – för en stund – på världens största seglande
träskepp, ostindiefararen Götheborg. Vi träffar Anna och Marie‐Louise som
berättar om allt från originalskeppets förlisning till finessen med träslaget
pockenholz.

Hon är maffig där hon ligger förtöjd i Helsingborgs hamn. Världens i sitt slag största
träskepp, Götheborg. Ostindiefararen.
Hon är egentligen inte gammal, en sjutton sådär, men kommer ändå från en annan tid.
Hon är motsvarigheten till dagens containerbåtar, fast då bestod lasterna mest av te och
porslin.

Götheborg borde inte finnas, hon är en slags fågel Fenix som har rest sig ur havet för att
påminna oss om historien. Dessutom kan i stort sett vem som helst också bli en del av
hennes historia och segla med på en eller flera resor mellan olika hamnar. Man behöver
inte ha någon vana utan man lär sig efter resans gång av den professionella delen av
besättningen. ”You will experience life on board a 18th century ship and make friends for
life”, som det står på hemsidan.
Marie–Louise Edholm som är riggansvarig ombord på Götheborg, sitter tillsammans med
kommunikationsansvarig Anna Creutz i kajutan längst bak i skeppet.
– Det här är på riktigt, det är ett skepp som faktiskt seglar. Det är inte ett museum, det är
inte fake någonstans. För det är inte fake att ha motorer, har vi inte det så får vi inte segla.

– Holländarna byggde en ostindiefarare som heter Batavia, de byggde henne exakt som
hon var, men det innebär att hon inte får segla om hon inte är fäst vid en bogserbåt.

Anna:
– Götheborg är världens största seglande träskepp. Det är oceanklassat så det får segla
ute på världshaven, det enda som får göra det.

Vilket det har det gjort. I Östersjön och västerhavet och till Guangzou i Kina och tillbaks,
2005‐2007. Nu är det dags för nästa Asientripp. Helsingborg är första anhalten.

Anna fortsätter:
– Sen blir det Östersjön en sväng, Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Bremerhaven.
Efter det Lissabon och sedan fyra hamnar i Medelhavet, där hon kommer att ligga över
vinterhalvåret. I mars nästa år går färden genom Suez till Asien med stopp i bland annat
Indien, Hong Kong och Singapore.

På grund
Hon är byggd under en tioårsperiod från mitten av nittiotalet, borde kanske heta
Götheborg II, för det är det hon är., Hennes historia börjar egentligen när det första
Götheborg sjönk....

Aktiviteter i höst  Fyll på vår gemensamma skogskalender!

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

Just nu i kalendariet:

• 6‐7 okt ‐ Berika din skog med nya naturvärden
• 7 okt ‐ Körning av AI‐modeller/del av Innovationsveckan
• 7 okt ‐ Informationsträff för dig som är kvinna och redan är

skogsägare eller funderar på att bli det
• 25 okt ‐ Workshop skånsk lokalproducerad träförädling,

Leaderprojektet Ta i trä
• 23 nov ‐ Tallens förutsättningar för produktion och

skogsindustri
• 25 nov ‐ Skogens vatten, tema återvätning

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

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

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook? 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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550013&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550024&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?MId=731155&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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Allemansrättens dag invigd

Den 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt på Järvafältet i
Stockholm. Då instiftade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Generation Pep
Allemansrättens dag.

Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv och Carolina Klüft,
verksamhetschef på Generation Pep närvarade, samt Kronprinsessan Victoria och Prins
Daniel, som även de brinner för friluftsliv. Med på vandringen var även representanter från
friluftsorganisationer och skolklasser från närliggande skolor.

– Friluftslivet har ökat mycket de senaste åren, och vill att ännu fler ska hitta ut, säger. Ett
hinder som många ovana utövare känner är okunskap, därför är kunskapsspridning av
allemansrätten så viktig, har Josefin Åhrman tidigare sagt inför veckan.

Något Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep då instämde i:
– Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan
inspirera och stimulera till rörelse.

Kommunikatör för Svenskt Näringsliv Sanna Ameln var också med under dagen och
beskriver den så här:
– En sådan här dag blir det tydligt att friluftsliv förenar och finns tillgängligt för alla. Vi
siktar på att Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag återkommer nästa år, och alla
nästkommande år, för allemansrätten kommer alltid vara viktig för ett rikt friluftsliv och för
att ge fler möjligheten att njuta av rörelse i vår fria natur.
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Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4

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.

Emelie Nilsson är vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din verksamhets horisont?
– Till exempel så har skyddsjaktsansökningar på grund av dovviltets betestryck i
produktionsgrödor ökat sedan ett par år tillbaka vilket indikerar att förvaltningen av
denna art inte fungerar på sina håll i länet. Ett av grundproblemen är att
dovviltstammarna upplevs vara för stora i förhållande till det naturligt växande fodret
vilket medfört ett ökat betestryck på produktionsgrödor.

– Utöver detta så har jordbrukssektorn varit ansträngd på grund av andra faktorer så som
höga drivmedels‐ och energipriser, vilket kan bidra till att acceptansen eller utrymmet att
tåla betestrycket i produktionsgrödor blivit lägre då kostnaderna stigit. Detta kan också
vara en bidragande anledning till det ökade antal skyddsjaktsansökningar vi haft i år.

Hur förhåller ni er till problematiken?
– Länsstyrelsen har möjlighet att under vissa förutsättningar bevilja skyddsjakt på klövvilt
som orsakar allvarlig skada i växande grödor. Skyddsjakten löser inte problemet på lång
sikt men kan på kort sikt ge en skrämseleffekt och tillfälligt minska skadetrycket.

– När vi utför dessa besiktningar lägger vi tyngdpunkt vid att informera om vikten av att
det finns en dialog och samverkan med grannar angående klövviltstammarnas storlek och
utveckling i området. Vidare informerar vi om problemet som uppstår när avskjutningen
av handjur i klövviltsstammar är hög, eftersom då andelen hondjur ökar i stammen bidrar
detta till en hög populationstillväxt som i sin tur leder till att det är svårare att reglera
stammen. Klövviltsstammar med en starkt sned könsfördelning kan även få andra
negativa konsekvenser som exempelvis försenade kalvningar och minskad kroppstillväxt.

– För att minska betestrycket på produktionsgrödor och för att viltet ska ha en alternativ
födoresurs, är Länsstyrelsen i Skåne med i ett foderskapande samverkansprojekt, Vild &
bortskämd. Genom att sprida kunskap om hur man som markägare genom mindre
ansträngande åtgärder kan skapa mer naturligt växande foder, kan detta bidra till att
minska betestrycket och därav skadorna på jord‐ och skogsbruk. Vidare kan detta också
leda till att viltet sprider sig jämnare över landskapet, att viltets hälsa påverkas positivt
samt bidra till ökad biologisk mångfald.

Vad borde göras konkret?
–...

> På Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats kan du ladda ner strategin.

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi på exkursion
Delar av styrgruppen deltog fredagen den 30 oktober i en exkursion. Stiftelsen Skånska Landskap bjöd då in till en heldag i
skogen där man i fält presenterade sin nya skogsbruksstrategi. Cirka 20 stycken nyfikna deltagare samlades på morgonen vid
Stiftelsens Fulltofta Naturcentrum en bit utanför Höör.

Från Stiftelsen deltog Emma Sandell Festin ﴾skogsförvaltning, skogsforskning﴿, Anders Rosell ﴾verksamhetsansvarig för skogs‐ och
naturvårdsförvaltning﴿, Stefan Olsson ﴾Skogsförvaltning, verksamhetsansvar för byggnader och arrendefrågor﴿ och VD Christian Holst.
De fyra hjälptes med att berätta om såväl Stiftelsen som den nya strategin.

Foto t h. Från Stiftelsen Skånska Landskap deltog VD Christian Holst, Emma Sandell Festin, Anders Rosell och Stefan Olsson. Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

Stiftelsen som förvaltar ca 11 000 hektar skog driver såväl produktion som att man erbjuder rekreationsmöjligheter, med bland annat 40
mil lång vandringsled med utsiktstorn, bryggor och eldplatser.

Den nya strategin utgår från att Stiftelsen ska bedriva ett adaptiv/anpassningsbart och hållbart skogsbruk.
* Det innefattar att områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas.
* Att åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs.
* Att en uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs.
* Att åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs.

De fyra målsättningarna är likställda och det är eftersträvansvärt att de kan kombineras.

I ett mestadels strålande solsken gick exkursionen genom såväl löv som gran och blandskog. Vid olika hållpunkter stannade gruppen till
och tillfälle för såväl reflektioner som diskussioner gavs stort utrymme. Något som alla deltagare deltog i med många olika intressanta
perspektiv.

Dagen avslutades med glada leenden över kaffe och äpplekaka.

Text: Åke Högman

> Se på webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet"

Nu på YouTube! Webbinariet

"Kommunerna, skogsinnehavet och

träbyggandet"
Den 22 september arrangerade Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad ett
webbinarie om kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet. Vi lyfte fram
potentialen i det kommunala skogsinnehavet samt trä som ett konkurrenskraftigt
alternativ i byggprocesser.

Du som missade tillfället kan nu i efterhand titta på webbinariet på vår kanal Skånsk
skogsstrategi

DEL1 – Potentialen för kommunala skogar – Genom den ”variationsrika skogen” kan
kommunernas skogsinnehav lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och
rekreation.

• Cecilia Lundin, Täby kommun – om kommunens nya skogsprogram och vikten av en
strategi.

• Clas Clausen, Skövde kommun – Skövdes strategi för träbyggnad
• Patrik André, Skogsstyrelsen – om den kommunala skogens möjlighet i ett framtida

digitalt landskap.
• Carl‐Johan Bengtsson, Skogssällskapet – reflektioner och framåtblickar med

utgångspunkt i undersökningen som svenska kommuners skogsstrategier

DEL2 ‐Kommunernas väg till ökat träbyggande – Ett ökat klimattryck och en
innovativ utveckling har gjort trä till ett naturligt konkurrenskraftigt alternativ i
byggprocesser.
• Jessica Becker, Trästad – en introduktion till processtödet Wood First
• Frida Gustavsson och Lars Johansson, AIX arkitekter – om att gestalta nya bostäder

med närhet till Carl Larssongården i Kulturarvet Sundborn och träbyggandet i Åre
och Duved

• Magnus Schön, KOD Arkitekter – om resilienta villastäder och hur Sveriges
villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera klimatförändringarna

• Emma Sandell Festin, Christian Holst och Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap –
om hur att kombinera produktion med miljö och rekreation

> Informationsfoldern "Bryn och gläntor"

> På vår webbsida hittar du fler insatser du kan göra för våra vilda pollinatörer

Illustration: BrizaNatur, 2022

Bryn och gläntor
Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död
ved, fanns det gott om i 1800‐talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont
om dessa miljöer.

Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ”
Bryn och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för
vilda pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer.

Träd och buskar fyller många funktioner
De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste ha mat i form av
nektar‐ och pollenrika blommor och olika typer av boplatser, framför allt i sand eller död
ved. Dessutom måste de ha lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn
och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för vilda
pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer. Att
skapa bryn med blommande buskar, låta vägkanterna blomma, spara de gamla träden,
behålla skyddande stengärdsgårdar eller skapa sandblottor är några insatser du kan göra
för att gynna de vilda pollinerarna.

> Mer information om föreläsningen kring Dikeskartan

> Mer information om seminariet "Körning av AImodeller..."

Foto: MostPhotos

Innovationsveckan
Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor
kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och
digitalisering. I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två
aktiviteter under Innovationsveckan.
Den 5 oktober fanns möjlighet att lyssna på William Lidberg från SLU som tillsammans
med andra kommer att berätta om dikeskartan – var den finns, hur den tagits fram samt
exempel från användare på hur den har använts. Föreläsningen finns inspelad.

‐Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj.
Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden.
Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot
tidigare kartor. Nu utvecklar vi metoden så att den ska kunna hitta både diken och
naturliga vattendrag i framtiden, säger William Lidberg, SLU.
Liselott Nilsson på Skogsstyrelsen, som varit delaktig i arbetet med att ta fram dikeskartan
säger:

‐Det här är innovation som sprider sig som ringar på vattnet och som kan möjliggöra
automation och innovation.

Den 7 oktober kommer Hal il Radogoshi från Skogsstyrelsen demonstrera hur man kan
köra Al‐modeller på liveströmmad video från drönare, ett utvecklingsarbete där Halil och
Örjan Laneborg från Skogsstyrelsen, tillsammans med Christoffer Brax från Combitech,
kombinerat sina kompetenser för att lösa en rejäl utmaning.

‐Med den här tekniken kan vi nu flyga med drönare över ett skogsbestånd och i realtid
identifiera trädarter eller skogsskador. Vi kan också med lätthet byta mellan Al‐modeller
medan drönaren fortfarande är i luften, säger Halil Radogoshi.

> Fortsätt läs hela storyn om Götheborg

Foto: Robin Olsson

Träskeppet på de sju haven
Skånsk skogsstrategi mönstrar på – för en stund – på världens största seglande
träskepp, ostindiefararen Götheborg. Vi träffar Anna och Marie‐Louise som
berättar om allt från originalskeppets förlisning till finessen med träslaget
pockenholz.

Hon är maffig där hon ligger förtöjd i Helsingborgs hamn. Världens i sitt slag största
träskepp, Götheborg. Ostindiefararen.
Hon är egentligen inte gammal, en sjutton sådär, men kommer ändå från en annan tid.
Hon är motsvarigheten till dagens containerbåtar, fast då bestod lasterna mest av te och
porslin.

Götheborg borde inte finnas, hon är en slags fågel Fenix som har rest sig ur havet för att
påminna oss om historien. Dessutom kan i stort sett vem som helst också bli en del av
hennes historia och segla med på en eller flera resor mellan olika hamnar. Man behöver
inte ha någon vana utan man lär sig efter resans gång av den professionella delen av
besättningen. ”You will experience life on board a 18th century ship and make friends for
life”, som det står på hemsidan.
Marie–Louise Edholm som är riggansvarig ombord på Götheborg, sitter tillsammans med
kommunikationsansvarig Anna Creutz i kajutan längst bak i skeppet.
– Det här är på riktigt, det är ett skepp som faktiskt seglar. Det är inte ett museum, det är
inte fake någonstans. För det är inte fake att ha motorer, har vi inte det så får vi inte segla.

– Holländarna byggde en ostindiefarare som heter Batavia, de byggde henne exakt som
hon var, men det innebär att hon inte får segla om hon inte är fäst vid en bogserbåt.

Anna:
– Götheborg är världens största seglande träskepp. Det är oceanklassat så det får segla
ute på världshaven, det enda som får göra det.

Vilket det har det gjort. I Östersjön och västerhavet och till Guangzou i Kina och tillbaks,
2005‐2007. Nu är det dags för nästa Asientripp. Helsingborg är första anhalten.

Anna fortsätter:
– Sen blir det Östersjön en sväng, Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Bremerhaven.
Efter det Lissabon och sedan fyra hamnar i Medelhavet, där hon kommer att ligga över
vinterhalvåret. I mars nästa år går färden genom Suez till Asien med stopp i bland annat
Indien, Hong Kong och Singapore.

På grund
Hon är byggd under en tioårsperiod från mitten av nittiotalet, borde kanske heta
Götheborg II, för det är det hon är., Hennes historia börjar egentligen när det första
Götheborg sjönk....

Aktiviteter i höst  Fyll på vår gemensamma skogskalender!

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

Just nu i kalendariet:

• 6‐7 okt ‐ Berika din skog med nya naturvärden
• 7 okt ‐ Körning av AI‐modeller/del av Innovationsveckan
• 7 okt ‐ Informationsträff för dig som är kvinna och redan är

skogsägare eller funderar på att bli det
• 25 okt ‐ Workshop skånsk lokalproducerad träförädling,

Leaderprojektet Ta i trä
• 23 nov ‐ Tallens förutsättningar för produktion och

skogsindustri
• 25 nov ‐ Skogens vatten, tema återvätning

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

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

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook? 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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550035&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550046&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550057&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550068&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Gyllenbrun färgpalett och prasslande löv!
Det är i skogen du först lägger märke till att sommaren går över i höst. Från krispigt grön lövsprickning, till tung kompakt
sommargrönska till nu då det kommer in krispig luft bland lövkronorna och du får äntligen hasa fötterna efter dig i
lövmassorna. Visst är det ljuvligt?
Höstens ankomst märks också på alla aktiviteter som betas av. Webbseminarier och skogsexkursioner löser av varandra.
Några av alla dessa aktiviteter kan du läsa om i månadens nyhetsbrev.

Trevlig läsning!

• Allemansrättens dag ‐ 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt. Svenskt Friluftsliv instiftade
tillsammans med Generation Pep Allemansrättens dag.

• Skog och vilt i balans ‐ del 4 ‐ Skånsk skogsstrategi belyser frågan och i del 4 pratar vi med Emelie Nilsson,
vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

• Styrgruppen på exkursion, Fulltofta Naturcentrum‐ med fokus på den nya skogsbruksstrategin för Stiftelsen
Skånska Landskap.

• Webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet" nu på YouTube ‐ Den 22/9 sändes webbinariet
med nära 60 deltagare. Du som missade att vara med kan nu se alla föredrag på vår Youtube‐kanal.

• Inspirationsfolder "Bryn och gläntor ‐ viktiga för vilda pollinatörer" ‐ Länsstyrelsen har tillsammans med
Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder som visar på de viktigaste miljöerna för vilda pollinerare och har fokus på
träd‐ och skogsmiljöer.

• Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan ‐ Ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor kan bidra
med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb
arrangerar två aktiviteter under Innovationsveckan.

• Träskeppet på de sju haven ‐ en feelgood‐berättelse om ostindiefararen Götheborg

> Allemansrättsveckan Svenskt Friluftsliv

Foto: Sanna Ameln, kommunikatör Svenskt
Näringsliv

Allemansrättens dag invigd

Den 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt på Järvafältet i
Stockholm. Då instiftade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Generation Pep
Allemansrättens dag.

Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv och Carolina Klüft,
verksamhetschef på Generation Pep närvarade, samt Kronprinsessan Victoria och Prins
Daniel, som även de brinner för friluftsliv. Med på vandringen var även representanter från
friluftsorganisationer och skolklasser från närliggande skolor.

– Friluftslivet har ökat mycket de senaste åren, och vill att ännu fler ska hitta ut, säger. Ett
hinder som många ovana utövare känner är okunskap, därför är kunskapsspridning av
allemansrätten så viktig, har Josefin Åhrman tidigare sagt inför veckan.

Något Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep då instämde i:
– Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan
inspirera och stimulera till rörelse.

Kommunikatör för Svenskt Näringsliv Sanna Ameln var också med under dagen och
beskriver den så här:
– En sådan här dag blir det tydligt att friluftsliv förenar och finns tillgängligt för alla. Vi
siktar på att Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag återkommer nästa år, och alla
nästkommande år, för allemansrätten kommer alltid vara viktig för ett rikt friluftsliv och för
att ge fler möjligheten att njuta av rörelse i vår fria natur.

> Del 1  Södra skogsägarna

> Del 2  Naturskyddsföreningen

> Del 3  Skogsstyrelsen Skåne
> Fortsätt att läsa hela intervjun med Emelie på vår webbsida

Emelie Nilsson på Länsstyrelsen Skåne.
Foto: Privat

Foto: MostPhotos

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4

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.

Emelie Nilsson är vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din verksamhets horisont?
– Till exempel så har skyddsjaktsansökningar på grund av dovviltets betestryck i
produktionsgrödor ökat sedan ett par år tillbaka vilket indikerar att förvaltningen av
denna art inte fungerar på sina håll i länet. Ett av grundproblemen är att
dovviltstammarna upplevs vara för stora i förhållande till det naturligt växande fodret
vilket medfört ett ökat betestryck på produktionsgrödor.

– Utöver detta så har jordbrukssektorn varit ansträngd på grund av andra faktorer så som
höga drivmedels‐ och energipriser, vilket kan bidra till att acceptansen eller utrymmet att
tåla betestrycket i produktionsgrödor blivit lägre då kostnaderna stigit. Detta kan också
vara en bidragande anledning till det ökade antal skyddsjaktsansökningar vi haft i år.

Hur förhåller ni er till problematiken?
– Länsstyrelsen har möjlighet att under vissa förutsättningar bevilja skyddsjakt på klövvilt
som orsakar allvarlig skada i växande grödor. Skyddsjakten löser inte problemet på lång
sikt men kan på kort sikt ge en skrämseleffekt och tillfälligt minska skadetrycket.

– När vi utför dessa besiktningar lägger vi tyngdpunkt vid att informera om vikten av att
det finns en dialog och samverkan med grannar angående klövviltstammarnas storlek och
utveckling i området. Vidare informerar vi om problemet som uppstår när avskjutningen
av handjur i klövviltsstammar är hög, eftersom då andelen hondjur ökar i stammen bidrar
detta till en hög populationstillväxt som i sin tur leder till att det är svårare att reglera
stammen. Klövviltsstammar med en starkt sned könsfördelning kan även få andra
negativa konsekvenser som exempelvis försenade kalvningar och minskad kroppstillväxt.

– För att minska betestrycket på produktionsgrödor och för att viltet ska ha en alternativ
födoresurs, är Länsstyrelsen i Skåne med i ett foderskapande samverkansprojekt, Vild &
bortskämd. Genom att sprida kunskap om hur man som markägare genom mindre
ansträngande åtgärder kan skapa mer naturligt växande foder, kan detta bidra till att
minska betestrycket och därav skadorna på jord‐ och skogsbruk. Vidare kan detta också
leda till att viltet sprider sig jämnare över landskapet, att viltets hälsa påverkas positivt
samt bidra till ökad biologisk mångfald.

Vad borde göras konkret?
–...

> På Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats kan du ladda ner strategin.

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi på exkursion
Delar av styrgruppen deltog fredagen den 30 oktober i en exkursion. Stiftelsen Skånska Landskap bjöd då in till en heldag i
skogen där man i fält presenterade sin nya skogsbruksstrategi. Cirka 20 stycken nyfikna deltagare samlades på morgonen vid
Stiftelsens Fulltofta Naturcentrum en bit utanför Höör.

Från Stiftelsen deltog Emma Sandell Festin ﴾skogsförvaltning, skogsforskning﴿, Anders Rosell ﴾verksamhetsansvarig för skogs‐ och
naturvårdsförvaltning﴿, Stefan Olsson ﴾Skogsförvaltning, verksamhetsansvar för byggnader och arrendefrågor﴿ och VD Christian Holst.
De fyra hjälptes med att berätta om såväl Stiftelsen som den nya strategin.

Foto t h. Från Stiftelsen Skånska Landskap deltog VD Christian Holst, Emma Sandell Festin, Anders Rosell och Stefan Olsson. Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

Stiftelsen som förvaltar ca 11 000 hektar skog driver såväl produktion som att man erbjuder rekreationsmöjligheter, med bland annat 40
mil lång vandringsled med utsiktstorn, bryggor och eldplatser.

Den nya strategin utgår från att Stiftelsen ska bedriva ett adaptiv/anpassningsbart och hållbart skogsbruk.
* Det innefattar att områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas.
* Att åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs.
* Att en uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs.
* Att åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs.

De fyra målsättningarna är likställda och det är eftersträvansvärt att de kan kombineras.

I ett mestadels strålande solsken gick exkursionen genom såväl löv som gran och blandskog. Vid olika hållpunkter stannade gruppen till
och tillfälle för såväl reflektioner som diskussioner gavs stort utrymme. Något som alla deltagare deltog i med många olika intressanta
perspektiv.

Dagen avslutades med glada leenden över kaffe och äpplekaka.

Text: Åke Högman

> Se på webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet"

Nu på YouTube! Webbinariet

"Kommunerna, skogsinnehavet och

träbyggandet"
Den 22 september arrangerade Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad ett
webbinarie om kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet. Vi lyfte fram
potentialen i det kommunala skogsinnehavet samt trä som ett konkurrenskraftigt
alternativ i byggprocesser.

Du som missade tillfället kan nu i efterhand titta på webbinariet på vår kanal Skånsk
skogsstrategi

DEL1 – Potentialen för kommunala skogar – Genom den ”variationsrika skogen” kan
kommunernas skogsinnehav lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och
rekreation.

• Cecilia Lundin, Täby kommun – om kommunens nya skogsprogram och vikten av en
strategi.

• Clas Clausen, Skövde kommun – Skövdes strategi för träbyggnad
• Patrik André, Skogsstyrelsen – om den kommunala skogens möjlighet i ett framtida

digitalt landskap.
• Carl‐Johan Bengtsson, Skogssällskapet – reflektioner och framåtblickar med

utgångspunkt i undersökningen som svenska kommuners skogsstrategier

DEL2 ‐Kommunernas väg till ökat träbyggande – Ett ökat klimattryck och en
innovativ utveckling har gjort trä till ett naturligt konkurrenskraftigt alternativ i
byggprocesser.
• Jessica Becker, Trästad – en introduktion till processtödet Wood First
• Frida Gustavsson och Lars Johansson, AIX arkitekter – om att gestalta nya bostäder

med närhet till Carl Larssongården i Kulturarvet Sundborn och träbyggandet i Åre
och Duved

• Magnus Schön, KOD Arkitekter – om resilienta villastäder och hur Sveriges
villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera klimatförändringarna

• Emma Sandell Festin, Christian Holst och Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap –
om hur att kombinera produktion med miljö och rekreation

> Informationsfoldern "Bryn och gläntor"

> På vår webbsida hittar du fler insatser du kan göra för våra vilda pollinatörer

Illustration: BrizaNatur, 2022

Bryn och gläntor
Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död
ved, fanns det gott om i 1800‐talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont
om dessa miljöer.

Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ”
Bryn och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för
vilda pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer.

Träd och buskar fyller många funktioner
De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste ha mat i form av
nektar‐ och pollenrika blommor och olika typer av boplatser, framför allt i sand eller död
ved. Dessutom måste de ha lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn
och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för vilda
pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer. Att
skapa bryn med blommande buskar, låta vägkanterna blomma, spara de gamla träden,
behålla skyddande stengärdsgårdar eller skapa sandblottor är några insatser du kan göra
för att gynna de vilda pollinerarna.

> Mer information om föreläsningen kring Dikeskartan

> Mer information om seminariet "Körning av AImodeller..."

Foto: MostPhotos

Innovationsveckan
Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor
kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och
digitalisering. I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två
aktiviteter under Innovationsveckan.
Den 5 oktober fanns möjlighet att lyssna på William Lidberg från SLU som tillsammans
med andra kommer att berätta om dikeskartan – var den finns, hur den tagits fram samt
exempel från användare på hur den har använts. Föreläsningen finns inspelad.

‐Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj.
Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden.
Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot
tidigare kartor. Nu utvecklar vi metoden så att den ska kunna hitta både diken och
naturliga vattendrag i framtiden, säger William Lidberg, SLU.
Liselott Nilsson på Skogsstyrelsen, som varit delaktig i arbetet med att ta fram dikeskartan
säger:

‐Det här är innovation som sprider sig som ringar på vattnet och som kan möjliggöra
automation och innovation.

Den 7 oktober kommer Hal il Radogoshi från Skogsstyrelsen demonstrera hur man kan
köra Al‐modeller på liveströmmad video från drönare, ett utvecklingsarbete där Halil och
Örjan Laneborg från Skogsstyrelsen, tillsammans med Christoffer Brax från Combitech,
kombinerat sina kompetenser för att lösa en rejäl utmaning.

‐Med den här tekniken kan vi nu flyga med drönare över ett skogsbestånd och i realtid
identifiera trädarter eller skogsskador. Vi kan också med lätthet byta mellan Al‐modeller
medan drönaren fortfarande är i luften, säger Halil Radogoshi.

> Fortsätt läs hela storyn om Götheborg

Foto: Robin Olsson

Träskeppet på de sju haven
Skånsk skogsstrategi mönstrar på – för en stund – på världens största seglande
träskepp, ostindiefararen Götheborg. Vi träffar Anna och Marie‐Louise som
berättar om allt från originalskeppets förlisning till finessen med träslaget
pockenholz.

Hon är maffig där hon ligger förtöjd i Helsingborgs hamn. Världens i sitt slag största
träskepp, Götheborg. Ostindiefararen.
Hon är egentligen inte gammal, en sjutton sådär, men kommer ändå från en annan tid.
Hon är motsvarigheten till dagens containerbåtar, fast då bestod lasterna mest av te och
porslin.

Götheborg borde inte finnas, hon är en slags fågel Fenix som har rest sig ur havet för att
påminna oss om historien. Dessutom kan i stort sett vem som helst också bli en del av
hennes historia och segla med på en eller flera resor mellan olika hamnar. Man behöver
inte ha någon vana utan man lär sig efter resans gång av den professionella delen av
besättningen. ”You will experience life on board a 18th century ship and make friends for
life”, som det står på hemsidan.
Marie–Louise Edholm som är riggansvarig ombord på Götheborg, sitter tillsammans med
kommunikationsansvarig Anna Creutz i kajutan längst bak i skeppet.
– Det här är på riktigt, det är ett skepp som faktiskt seglar. Det är inte ett museum, det är
inte fake någonstans. För det är inte fake att ha motorer, har vi inte det så får vi inte segla.

– Holländarna byggde en ostindiefarare som heter Batavia, de byggde henne exakt som
hon var, men det innebär att hon inte får segla om hon inte är fäst vid en bogserbåt.

Anna:
– Götheborg är världens största seglande träskepp. Det är oceanklassat så det får segla
ute på världshaven, det enda som får göra det.

Vilket det har det gjort. I Östersjön och västerhavet och till Guangzou i Kina och tillbaks,
2005‐2007. Nu är det dags för nästa Asientripp. Helsingborg är första anhalten.

Anna fortsätter:
– Sen blir det Östersjön en sväng, Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Bremerhaven.
Efter det Lissabon och sedan fyra hamnar i Medelhavet, där hon kommer att ligga över
vinterhalvåret. I mars nästa år går färden genom Suez till Asien med stopp i bland annat
Indien, Hong Kong och Singapore.

På grund
Hon är byggd under en tioårsperiod från mitten av nittiotalet, borde kanske heta
Götheborg II, för det är det hon är., Hennes historia börjar egentligen när det första
Götheborg sjönk....

Aktiviteter i höst  Fyll på vår gemensamma skogskalender!

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

Just nu i kalendariet:

• 6‐7 okt ‐ Berika din skog med nya naturvärden
• 7 okt ‐ Körning av AI‐modeller/del av Innovationsveckan
• 7 okt ‐ Informationsträff för dig som är kvinna och redan är

skogsägare eller funderar på att bli det
• 25 okt ‐ Workshop skånsk lokalproducerad träförädling,

Leaderprojektet Ta i trä
• 23 nov ‐ Tallens förutsättningar för produktion och

skogsindustri
• 25 nov ‐ Skogens vatten, tema återvätning

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

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

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook? 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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550079&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Gyllenbrun färgpalett och prasslande löv!
Det är i skogen du först lägger märke till att sommaren går över i höst. Från krispigt grön lövsprickning, till tung kompakt
sommargrönska till nu då det kommer in krispig luft bland lövkronorna och du får äntligen hasa fötterna efter dig i
lövmassorna. Visst är det ljuvligt?
Höstens ankomst märks också på alla aktiviteter som betas av. Webbseminarier och skogsexkursioner löser av varandra.
Några av alla dessa aktiviteter kan du läsa om i månadens nyhetsbrev.

Trevlig läsning!

• Allemansrättens dag ‐ 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt. Svenskt Friluftsliv instiftade
tillsammans med Generation Pep Allemansrättens dag.

• Skog och vilt i balans ‐ del 4 ‐ Skånsk skogsstrategi belyser frågan och i del 4 pratar vi med Emelie Nilsson,
vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

• Styrgruppen på exkursion, Fulltofta Naturcentrum‐ med fokus på den nya skogsbruksstrategin för Stiftelsen
Skånska Landskap.

• Webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet" nu på YouTube ‐ Den 22/9 sändes webbinariet
med nära 60 deltagare. Du som missade att vara med kan nu se alla föredrag på vår Youtube‐kanal.

• Inspirationsfolder "Bryn och gläntor ‐ viktiga för vilda pollinatörer" ‐ Länsstyrelsen har tillsammans med
Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder som visar på de viktigaste miljöerna för vilda pollinerare och har fokus på
träd‐ och skogsmiljöer.

• Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan ‐ Ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor kan bidra
med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb
arrangerar två aktiviteter under Innovationsveckan.

• Träskeppet på de sju haven ‐ en feelgood‐berättelse om ostindiefararen Götheborg

> Allemansrättsveckan Svenskt Friluftsliv

Foto: Sanna Ameln, kommunikatör Svenskt
Näringsliv

Allemansrättens dag invigd

Den 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt på Järvafältet i
Stockholm. Då instiftade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Generation Pep
Allemansrättens dag.

Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv och Carolina Klüft,
verksamhetschef på Generation Pep närvarade, samt Kronprinsessan Victoria och Prins
Daniel, som även de brinner för friluftsliv. Med på vandringen var även representanter från
friluftsorganisationer och skolklasser från närliggande skolor.

– Friluftslivet har ökat mycket de senaste åren, och vill att ännu fler ska hitta ut, säger. Ett
hinder som många ovana utövare känner är okunskap, därför är kunskapsspridning av
allemansrätten så viktig, har Josefin Åhrman tidigare sagt inför veckan.

Något Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep då instämde i:
– Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan
inspirera och stimulera till rörelse.

Kommunikatör för Svenskt Näringsliv Sanna Ameln var också med under dagen och
beskriver den så här:
– En sådan här dag blir det tydligt att friluftsliv förenar och finns tillgängligt för alla. Vi
siktar på att Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag återkommer nästa år, och alla
nästkommande år, för allemansrätten kommer alltid vara viktig för ett rikt friluftsliv och för
att ge fler möjligheten att njuta av rörelse i vår fria natur.

> Del 1  Södra skogsägarna

> Del 2  Naturskyddsföreningen

> Del 3  Skogsstyrelsen Skåne
> Fortsätt att läsa hela intervjun med Emelie på vår webbsida

Emelie Nilsson på Länsstyrelsen Skåne.
Foto: Privat

Foto: MostPhotos

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4

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.

Emelie Nilsson är vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din verksamhets horisont?
– Till exempel så har skyddsjaktsansökningar på grund av dovviltets betestryck i
produktionsgrödor ökat sedan ett par år tillbaka vilket indikerar att förvaltningen av
denna art inte fungerar på sina håll i länet. Ett av grundproblemen är att
dovviltstammarna upplevs vara för stora i förhållande till det naturligt växande fodret
vilket medfört ett ökat betestryck på produktionsgrödor.

– Utöver detta så har jordbrukssektorn varit ansträngd på grund av andra faktorer så som
höga drivmedels‐ och energipriser, vilket kan bidra till att acceptansen eller utrymmet att
tåla betestrycket i produktionsgrödor blivit lägre då kostnaderna stigit. Detta kan också
vara en bidragande anledning till det ökade antal skyddsjaktsansökningar vi haft i år.

Hur förhåller ni er till problematiken?
– Länsstyrelsen har möjlighet att under vissa förutsättningar bevilja skyddsjakt på klövvilt
som orsakar allvarlig skada i växande grödor. Skyddsjakten löser inte problemet på lång
sikt men kan på kort sikt ge en skrämseleffekt och tillfälligt minska skadetrycket.

– När vi utför dessa besiktningar lägger vi tyngdpunkt vid att informera om vikten av att
det finns en dialog och samverkan med grannar angående klövviltstammarnas storlek och
utveckling i området. Vidare informerar vi om problemet som uppstår när avskjutningen
av handjur i klövviltsstammar är hög, eftersom då andelen hondjur ökar i stammen bidrar
detta till en hög populationstillväxt som i sin tur leder till att det är svårare att reglera
stammen. Klövviltsstammar med en starkt sned könsfördelning kan även få andra
negativa konsekvenser som exempelvis försenade kalvningar och minskad kroppstillväxt.

– För att minska betestrycket på produktionsgrödor och för att viltet ska ha en alternativ
födoresurs, är Länsstyrelsen i Skåne med i ett foderskapande samverkansprojekt, Vild &
bortskämd. Genom att sprida kunskap om hur man som markägare genom mindre
ansträngande åtgärder kan skapa mer naturligt växande foder, kan detta bidra till att
minska betestrycket och därav skadorna på jord‐ och skogsbruk. Vidare kan detta också
leda till att viltet sprider sig jämnare över landskapet, att viltets hälsa påverkas positivt
samt bidra till ökad biologisk mångfald.

Vad borde göras konkret?
–...

> På Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats kan du ladda ner strategin.

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi på exkursion
Delar av styrgruppen deltog fredagen den 30 oktober i en exkursion. Stiftelsen Skånska Landskap bjöd då in till en heldag i
skogen där man i fält presenterade sin nya skogsbruksstrategi. Cirka 20 stycken nyfikna deltagare samlades på morgonen vid
Stiftelsens Fulltofta Naturcentrum en bit utanför Höör.

Från Stiftelsen deltog Emma Sandell Festin ﴾skogsförvaltning, skogsforskning﴿, Anders Rosell ﴾verksamhetsansvarig för skogs‐ och
naturvårdsförvaltning﴿, Stefan Olsson ﴾Skogsförvaltning, verksamhetsansvar för byggnader och arrendefrågor﴿ och VD Christian Holst.
De fyra hjälptes med att berätta om såväl Stiftelsen som den nya strategin.

Foto t h. Från Stiftelsen Skånska Landskap deltog VD Christian Holst, Emma Sandell Festin, Anders Rosell och Stefan Olsson. Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

Stiftelsen som förvaltar ca 11 000 hektar skog driver såväl produktion som att man erbjuder rekreationsmöjligheter, med bland annat 40
mil lång vandringsled med utsiktstorn, bryggor och eldplatser.

Den nya strategin utgår från att Stiftelsen ska bedriva ett adaptiv/anpassningsbart och hållbart skogsbruk.
* Det innefattar att områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas.
* Att åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs.
* Att en uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs.
* Att åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs.

De fyra målsättningarna är likställda och det är eftersträvansvärt att de kan kombineras.

I ett mestadels strålande solsken gick exkursionen genom såväl löv som gran och blandskog. Vid olika hållpunkter stannade gruppen till
och tillfälle för såväl reflektioner som diskussioner gavs stort utrymme. Något som alla deltagare deltog i med många olika intressanta
perspektiv.

Dagen avslutades med glada leenden över kaffe och äpplekaka.

Text: Åke Högman

> Se på webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet"

Nu på YouTube! Webbinariet

"Kommunerna, skogsinnehavet och

träbyggandet"
Den 22 september arrangerade Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad ett
webbinarie om kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet. Vi lyfte fram
potentialen i det kommunala skogsinnehavet samt trä som ett konkurrenskraftigt
alternativ i byggprocesser.

Du som missade tillfället kan nu i efterhand titta på webbinariet på vår kanal Skånsk
skogsstrategi

DEL1 – Potentialen för kommunala skogar – Genom den ”variationsrika skogen” kan
kommunernas skogsinnehav lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och
rekreation.

• Cecilia Lundin, Täby kommun – om kommunens nya skogsprogram och vikten av en
strategi.

• Clas Clausen, Skövde kommun – Skövdes strategi för träbyggnad
• Patrik André, Skogsstyrelsen – om den kommunala skogens möjlighet i ett framtida

digitalt landskap.
• Carl‐Johan Bengtsson, Skogssällskapet – reflektioner och framåtblickar med

utgångspunkt i undersökningen som svenska kommuners skogsstrategier

DEL2 ‐Kommunernas väg till ökat träbyggande – Ett ökat klimattryck och en
innovativ utveckling har gjort trä till ett naturligt konkurrenskraftigt alternativ i
byggprocesser.
• Jessica Becker, Trästad – en introduktion till processtödet Wood First
• Frida Gustavsson och Lars Johansson, AIX arkitekter – om att gestalta nya bostäder

med närhet till Carl Larssongården i Kulturarvet Sundborn och träbyggandet i Åre
och Duved

• Magnus Schön, KOD Arkitekter – om resilienta villastäder och hur Sveriges
villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera klimatförändringarna

• Emma Sandell Festin, Christian Holst och Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap –
om hur att kombinera produktion med miljö och rekreation

> Informationsfoldern "Bryn och gläntor"

> På vår webbsida hittar du fler insatser du kan göra för våra vilda pollinatörer

Illustration: BrizaNatur, 2022

Bryn och gläntor
Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död
ved, fanns det gott om i 1800‐talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont
om dessa miljöer.

Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ”
Bryn och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för
vilda pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer.

Träd och buskar fyller många funktioner
De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste ha mat i form av
nektar‐ och pollenrika blommor och olika typer av boplatser, framför allt i sand eller död
ved. Dessutom måste de ha lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn
och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för vilda
pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer. Att
skapa bryn med blommande buskar, låta vägkanterna blomma, spara de gamla träden,
behålla skyddande stengärdsgårdar eller skapa sandblottor är några insatser du kan göra
för att gynna de vilda pollinerarna.

> Mer information om föreläsningen kring Dikeskartan

> Mer information om seminariet "Körning av AImodeller..."

Foto: MostPhotos

Innovationsveckan
Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor
kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och
digitalisering. I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två
aktiviteter under Innovationsveckan.
Den 5 oktober fanns möjlighet att lyssna på William Lidberg från SLU som tillsammans
med andra kommer att berätta om dikeskartan – var den finns, hur den tagits fram samt
exempel från användare på hur den har använts. Föreläsningen finns inspelad.

‐Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj.
Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden.
Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot
tidigare kartor. Nu utvecklar vi metoden så att den ska kunna hitta både diken och
naturliga vattendrag i framtiden, säger William Lidberg, SLU.
Liselott Nilsson på Skogsstyrelsen, som varit delaktig i arbetet med att ta fram dikeskartan
säger:

‐Det här är innovation som sprider sig som ringar på vattnet och som kan möjliggöra
automation och innovation.

Den 7 oktober kommer Hal il Radogoshi från Skogsstyrelsen demonstrera hur man kan
köra Al‐modeller på liveströmmad video från drönare, ett utvecklingsarbete där Halil och
Örjan Laneborg från Skogsstyrelsen, tillsammans med Christoffer Brax från Combitech,
kombinerat sina kompetenser för att lösa en rejäl utmaning.

‐Med den här tekniken kan vi nu flyga med drönare över ett skogsbestånd och i realtid
identifiera trädarter eller skogsskador. Vi kan också med lätthet byta mellan Al‐modeller
medan drönaren fortfarande är i luften, säger Halil Radogoshi.

> Fortsätt läs hela storyn om Götheborg

Foto: Robin Olsson

Träskeppet på de sju haven
Skånsk skogsstrategi mönstrar på – för en stund – på världens största seglande
träskepp, ostindiefararen Götheborg. Vi träffar Anna och Marie‐Louise som
berättar om allt från originalskeppets förlisning till finessen med träslaget
pockenholz.

Hon är maffig där hon ligger förtöjd i Helsingborgs hamn. Världens i sitt slag största
träskepp, Götheborg. Ostindiefararen.
Hon är egentligen inte gammal, en sjutton sådär, men kommer ändå från en annan tid.
Hon är motsvarigheten till dagens containerbåtar, fast då bestod lasterna mest av te och
porslin.

Götheborg borde inte finnas, hon är en slags fågel Fenix som har rest sig ur havet för att
påminna oss om historien. Dessutom kan i stort sett vem som helst också bli en del av
hennes historia och segla med på en eller flera resor mellan olika hamnar. Man behöver
inte ha någon vana utan man lär sig efter resans gång av den professionella delen av
besättningen. ”You will experience life on board a 18th century ship and make friends for
life”, som det står på hemsidan.
Marie–Louise Edholm som är riggansvarig ombord på Götheborg, sitter tillsammans med
kommunikationsansvarig Anna Creutz i kajutan längst bak i skeppet.
– Det här är på riktigt, det är ett skepp som faktiskt seglar. Det är inte ett museum, det är
inte fake någonstans. För det är inte fake att ha motorer, har vi inte det så får vi inte segla.

– Holländarna byggde en ostindiefarare som heter Batavia, de byggde henne exakt som
hon var, men det innebär att hon inte får segla om hon inte är fäst vid en bogserbåt.

Anna:
– Götheborg är världens största seglande träskepp. Det är oceanklassat så det får segla
ute på världshaven, det enda som får göra det.

Vilket det har det gjort. I Östersjön och västerhavet och till Guangzou i Kina och tillbaks,
2005‐2007. Nu är det dags för nästa Asientripp. Helsingborg är första anhalten.

Anna fortsätter:
– Sen blir det Östersjön en sväng, Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Bremerhaven.
Efter det Lissabon och sedan fyra hamnar i Medelhavet, där hon kommer att ligga över
vinterhalvåret. I mars nästa år går färden genom Suez till Asien med stopp i bland annat
Indien, Hong Kong och Singapore.

På grund
Hon är byggd under en tioårsperiod från mitten av nittiotalet, borde kanske heta
Götheborg II, för det är det hon är., Hennes historia börjar egentligen när det första
Götheborg sjönk....

Aktiviteter i höst  Fyll på vår gemensamma skogskalender!

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

Just nu i kalendariet:

• 6‐7 okt ‐ Berika din skog med nya naturvärden
• 7 okt ‐ Körning av AI‐modeller/del av Innovationsveckan
• 7 okt ‐ Informationsträff för dig som är kvinna och redan är

skogsägare eller funderar på att bli det
• 25 okt ‐ Workshop skånsk lokalproducerad träförädling,

Leaderprojektet Ta i trä
• 23 nov ‐ Tallens förutsättningar för produktion och

skogsindustri
• 25 nov ‐ Skogens vatten, tema återvätning

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

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

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook? 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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550080&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550091&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550103&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550114&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550125&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Gyllenbrun färgpalett och prasslande löv!
Det är i skogen du först lägger märke till att sommaren går över i höst. Från krispigt grön lövsprickning, till tung kompakt
sommargrönska till nu då det kommer in krispig luft bland lövkronorna och du får äntligen hasa fötterna efter dig i
lövmassorna. Visst är det ljuvligt?
Höstens ankomst märks också på alla aktiviteter som betas av. Webbseminarier och skogsexkursioner löser av varandra.
Några av alla dessa aktiviteter kan du läsa om i månadens nyhetsbrev.

Trevlig läsning!

• Allemansrättens dag ‐ 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt. Svenskt Friluftsliv instiftade
tillsammans med Generation Pep Allemansrättens dag.

• Skog och vilt i balans ‐ del 4 ‐ Skånsk skogsstrategi belyser frågan och i del 4 pratar vi med Emelie Nilsson,
vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

• Styrgruppen på exkursion, Fulltofta Naturcentrum‐ med fokus på den nya skogsbruksstrategin för Stiftelsen
Skånska Landskap.

• Webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet" nu på YouTube ‐ Den 22/9 sändes webbinariet
med nära 60 deltagare. Du som missade att vara med kan nu se alla föredrag på vår Youtube‐kanal.

• Inspirationsfolder "Bryn och gläntor ‐ viktiga för vilda pollinatörer" ‐ Länsstyrelsen har tillsammans med
Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder som visar på de viktigaste miljöerna för vilda pollinerare och har fokus på
träd‐ och skogsmiljöer.

• Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan ‐ Ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor kan bidra
med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb
arrangerar två aktiviteter under Innovationsveckan.

• Träskeppet på de sju haven ‐ en feelgood‐berättelse om ostindiefararen Götheborg

> Allemansrättsveckan Svenskt Friluftsliv

Foto: Sanna Ameln, kommunikatör Svenskt
Näringsliv

Allemansrättens dag invigd

Den 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt på Järvafältet i
Stockholm. Då instiftade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Generation Pep
Allemansrättens dag.

Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv och Carolina Klüft,
verksamhetschef på Generation Pep närvarade, samt Kronprinsessan Victoria och Prins
Daniel, som även de brinner för friluftsliv. Med på vandringen var även representanter från
friluftsorganisationer och skolklasser från närliggande skolor.

– Friluftslivet har ökat mycket de senaste åren, och vill att ännu fler ska hitta ut, säger. Ett
hinder som många ovana utövare känner är okunskap, därför är kunskapsspridning av
allemansrätten så viktig, har Josefin Åhrman tidigare sagt inför veckan.

Något Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep då instämde i:
– Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan
inspirera och stimulera till rörelse.

Kommunikatör för Svenskt Näringsliv Sanna Ameln var också med under dagen och
beskriver den så här:
– En sådan här dag blir det tydligt att friluftsliv förenar och finns tillgängligt för alla. Vi
siktar på att Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag återkommer nästa år, och alla
nästkommande år, för allemansrätten kommer alltid vara viktig för ett rikt friluftsliv och för
att ge fler möjligheten att njuta av rörelse i vår fria natur.

> Del 1  Södra skogsägarna

> Del 2  Naturskyddsföreningen

> Del 3  Skogsstyrelsen Skåne
> Fortsätt att läsa hela intervjun med Emelie på vår webbsida

Emelie Nilsson på Länsstyrelsen Skåne.
Foto: Privat
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Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4

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.

Emelie Nilsson är vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din verksamhets horisont?
– Till exempel så har skyddsjaktsansökningar på grund av dovviltets betestryck i
produktionsgrödor ökat sedan ett par år tillbaka vilket indikerar att förvaltningen av
denna art inte fungerar på sina håll i länet. Ett av grundproblemen är att
dovviltstammarna upplevs vara för stora i förhållande till det naturligt växande fodret
vilket medfört ett ökat betestryck på produktionsgrödor.

– Utöver detta så har jordbrukssektorn varit ansträngd på grund av andra faktorer så som
höga drivmedels‐ och energipriser, vilket kan bidra till att acceptansen eller utrymmet att
tåla betestrycket i produktionsgrödor blivit lägre då kostnaderna stigit. Detta kan också
vara en bidragande anledning till det ökade antal skyddsjaktsansökningar vi haft i år.

Hur förhåller ni er till problematiken?
– Länsstyrelsen har möjlighet att under vissa förutsättningar bevilja skyddsjakt på klövvilt
som orsakar allvarlig skada i växande grödor. Skyddsjakten löser inte problemet på lång
sikt men kan på kort sikt ge en skrämseleffekt och tillfälligt minska skadetrycket.

– När vi utför dessa besiktningar lägger vi tyngdpunkt vid att informera om vikten av att
det finns en dialog och samverkan med grannar angående klövviltstammarnas storlek och
utveckling i området. Vidare informerar vi om problemet som uppstår när avskjutningen
av handjur i klövviltsstammar är hög, eftersom då andelen hondjur ökar i stammen bidrar
detta till en hög populationstillväxt som i sin tur leder till att det är svårare att reglera
stammen. Klövviltsstammar med en starkt sned könsfördelning kan även få andra
negativa konsekvenser som exempelvis försenade kalvningar och minskad kroppstillväxt.

– För att minska betestrycket på produktionsgrödor och för att viltet ska ha en alternativ
födoresurs, är Länsstyrelsen i Skåne med i ett foderskapande samverkansprojekt, Vild &
bortskämd. Genom att sprida kunskap om hur man som markägare genom mindre
ansträngande åtgärder kan skapa mer naturligt växande foder, kan detta bidra till att
minska betestrycket och därav skadorna på jord‐ och skogsbruk. Vidare kan detta också
leda till att viltet sprider sig jämnare över landskapet, att viltets hälsa påverkas positivt
samt bidra till ökad biologisk mångfald.

Vad borde göras konkret?
–...

> På Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats kan du ladda ner strategin.

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi på exkursion
Delar av styrgruppen deltog fredagen den 30 oktober i en exkursion. Stiftelsen Skånska Landskap bjöd då in till en heldag i
skogen där man i fält presenterade sin nya skogsbruksstrategi. Cirka 20 stycken nyfikna deltagare samlades på morgonen vid
Stiftelsens Fulltofta Naturcentrum en bit utanför Höör.

Från Stiftelsen deltog Emma Sandell Festin ﴾skogsförvaltning, skogsforskning﴿, Anders Rosell ﴾verksamhetsansvarig för skogs‐ och
naturvårdsförvaltning﴿, Stefan Olsson ﴾Skogsförvaltning, verksamhetsansvar för byggnader och arrendefrågor﴿ och VD Christian Holst.
De fyra hjälptes med att berätta om såväl Stiftelsen som den nya strategin.

Foto t h. Från Stiftelsen Skånska Landskap deltog VD Christian Holst, Emma Sandell Festin, Anders Rosell och Stefan Olsson. Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

Stiftelsen som förvaltar ca 11 000 hektar skog driver såväl produktion som att man erbjuder rekreationsmöjligheter, med bland annat 40
mil lång vandringsled med utsiktstorn, bryggor och eldplatser.

Den nya strategin utgår från att Stiftelsen ska bedriva ett adaptiv/anpassningsbart och hållbart skogsbruk.
* Det innefattar att områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas.
* Att åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs.
* Att en uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs.
* Att åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs.

De fyra målsättningarna är likställda och det är eftersträvansvärt att de kan kombineras.

I ett mestadels strålande solsken gick exkursionen genom såväl löv som gran och blandskog. Vid olika hållpunkter stannade gruppen till
och tillfälle för såväl reflektioner som diskussioner gavs stort utrymme. Något som alla deltagare deltog i med många olika intressanta
perspektiv.

Dagen avslutades med glada leenden över kaffe och äpplekaka.

Text: Åke Högman

> Se på webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet"

Nu på YouTube! Webbinariet

"Kommunerna, skogsinnehavet och

träbyggandet"
Den 22 september arrangerade Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad ett
webbinarie om kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet. Vi lyfte fram
potentialen i det kommunala skogsinnehavet samt trä som ett konkurrenskraftigt
alternativ i byggprocesser.

Du som missade tillfället kan nu i efterhand titta på webbinariet på vår kanal Skånsk
skogsstrategi

DEL1 – Potentialen för kommunala skogar – Genom den ”variationsrika skogen” kan
kommunernas skogsinnehav lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och
rekreation.

• Cecilia Lundin, Täby kommun – om kommunens nya skogsprogram och vikten av en
strategi.

• Clas Clausen, Skövde kommun – Skövdes strategi för träbyggnad
• Patrik André, Skogsstyrelsen – om den kommunala skogens möjlighet i ett framtida

digitalt landskap.
• Carl‐Johan Bengtsson, Skogssällskapet – reflektioner och framåtblickar med

utgångspunkt i undersökningen som svenska kommuners skogsstrategier

DEL2 ‐Kommunernas väg till ökat träbyggande – Ett ökat klimattryck och en
innovativ utveckling har gjort trä till ett naturligt konkurrenskraftigt alternativ i
byggprocesser.
• Jessica Becker, Trästad – en introduktion till processtödet Wood First
• Frida Gustavsson och Lars Johansson, AIX arkitekter – om att gestalta nya bostäder

med närhet till Carl Larssongården i Kulturarvet Sundborn och träbyggandet i Åre
och Duved

• Magnus Schön, KOD Arkitekter – om resilienta villastäder och hur Sveriges
villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera klimatförändringarna

• Emma Sandell Festin, Christian Holst och Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap –
om hur att kombinera produktion med miljö och rekreation

> Informationsfoldern "Bryn och gläntor"

> På vår webbsida hittar du fler insatser du kan göra för våra vilda pollinatörer

Illustration: BrizaNatur, 2022

Bryn och gläntor
Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död
ved, fanns det gott om i 1800‐talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont
om dessa miljöer.

Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ”
Bryn och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för
vilda pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer.

Träd och buskar fyller många funktioner
De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste ha mat i form av
nektar‐ och pollenrika blommor och olika typer av boplatser, framför allt i sand eller död
ved. Dessutom måste de ha lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn
och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för vilda
pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer. Att
skapa bryn med blommande buskar, låta vägkanterna blomma, spara de gamla träden,
behålla skyddande stengärdsgårdar eller skapa sandblottor är några insatser du kan göra
för att gynna de vilda pollinerarna.

> Mer information om föreläsningen kring Dikeskartan

> Mer information om seminariet "Körning av AImodeller..."

Foto: MostPhotos

Innovationsveckan
Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor
kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och
digitalisering. I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två
aktiviteter under Innovationsveckan.
Den 5 oktober fanns möjlighet att lyssna på William Lidberg från SLU som tillsammans
med andra kommer att berätta om dikeskartan – var den finns, hur den tagits fram samt
exempel från användare på hur den har använts. Föreläsningen finns inspelad.

‐Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj.
Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden.
Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot
tidigare kartor. Nu utvecklar vi metoden så att den ska kunna hitta både diken och
naturliga vattendrag i framtiden, säger William Lidberg, SLU.
Liselott Nilsson på Skogsstyrelsen, som varit delaktig i arbetet med att ta fram dikeskartan
säger:

‐Det här är innovation som sprider sig som ringar på vattnet och som kan möjliggöra
automation och innovation.

Den 7 oktober kommer Hal il Radogoshi från Skogsstyrelsen demonstrera hur man kan
köra Al‐modeller på liveströmmad video från drönare, ett utvecklingsarbete där Halil och
Örjan Laneborg från Skogsstyrelsen, tillsammans med Christoffer Brax från Combitech,
kombinerat sina kompetenser för att lösa en rejäl utmaning.

‐Med den här tekniken kan vi nu flyga med drönare över ett skogsbestånd och i realtid
identifiera trädarter eller skogsskador. Vi kan också med lätthet byta mellan Al‐modeller
medan drönaren fortfarande är i luften, säger Halil Radogoshi.

> Fortsätt läs hela storyn om Götheborg

Foto: Robin Olsson

Träskeppet på de sju haven
Skånsk skogsstrategi mönstrar på – för en stund – på världens största seglande
träskepp, ostindiefararen Götheborg. Vi träffar Anna och Marie‐Louise som
berättar om allt från originalskeppets förlisning till finessen med träslaget
pockenholz.

Hon är maffig där hon ligger förtöjd i Helsingborgs hamn. Världens i sitt slag största
träskepp, Götheborg. Ostindiefararen.
Hon är egentligen inte gammal, en sjutton sådär, men kommer ändå från en annan tid.
Hon är motsvarigheten till dagens containerbåtar, fast då bestod lasterna mest av te och
porslin.

Götheborg borde inte finnas, hon är en slags fågel Fenix som har rest sig ur havet för att
påminna oss om historien. Dessutom kan i stort sett vem som helst också bli en del av
hennes historia och segla med på en eller flera resor mellan olika hamnar. Man behöver
inte ha någon vana utan man lär sig efter resans gång av den professionella delen av
besättningen. ”You will experience life on board a 18th century ship and make friends for
life”, som det står på hemsidan.
Marie–Louise Edholm som är riggansvarig ombord på Götheborg, sitter tillsammans med
kommunikationsansvarig Anna Creutz i kajutan längst bak i skeppet.
– Det här är på riktigt, det är ett skepp som faktiskt seglar. Det är inte ett museum, det är
inte fake någonstans. För det är inte fake att ha motorer, har vi inte det så får vi inte segla.

– Holländarna byggde en ostindiefarare som heter Batavia, de byggde henne exakt som
hon var, men det innebär att hon inte får segla om hon inte är fäst vid en bogserbåt.

Anna:
– Götheborg är världens största seglande träskepp. Det är oceanklassat så det får segla
ute på världshaven, det enda som får göra det.

Vilket det har det gjort. I Östersjön och västerhavet och till Guangzou i Kina och tillbaks,
2005‐2007. Nu är det dags för nästa Asientripp. Helsingborg är första anhalten.

Anna fortsätter:
– Sen blir det Östersjön en sväng, Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Bremerhaven.
Efter det Lissabon och sedan fyra hamnar i Medelhavet, där hon kommer att ligga över
vinterhalvåret. I mars nästa år går färden genom Suez till Asien med stopp i bland annat
Indien, Hong Kong och Singapore.

På grund
Hon är byggd under en tioårsperiod från mitten av nittiotalet, borde kanske heta
Götheborg II, för det är det hon är., Hennes historia börjar egentligen när det första
Götheborg sjönk....

Aktiviteter i höst  Fyll på vår gemensamma skogskalender!

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

Just nu i kalendariet:

• 6‐7 okt ‐ Berika din skog med nya naturvärden
• 7 okt ‐ Körning av AI‐modeller/del av Innovationsveckan
• 7 okt ‐ Informationsträff för dig som är kvinna och redan är

skogsägare eller funderar på att bli det
• 25 okt ‐ Workshop skånsk lokalproducerad träförädling,

Leaderprojektet Ta i trä
• 23 nov ‐ Tallens förutsättningar för produktion och

skogsindustri
• 25 nov ‐ Skogens vatten, tema återvätning

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

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

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook? 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

https://l7817e.c.plma.se/?q=007311550136&TId=1


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Gyllenbrun färgpalett och prasslande löv!
Det är i skogen du först lägger märke till att sommaren går över i höst. Från krispigt grön lövsprickning, till tung kompakt
sommargrönska till nu då det kommer in krispig luft bland lövkronorna och du får äntligen hasa fötterna efter dig i
lövmassorna. Visst är det ljuvligt?
Höstens ankomst märks också på alla aktiviteter som betas av. Webbseminarier och skogsexkursioner löser av varandra.
Några av alla dessa aktiviteter kan du läsa om i månadens nyhetsbrev.

Trevlig läsning!

• Allemansrättens dag ‐ 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt. Svenskt Friluftsliv instiftade
tillsammans med Generation Pep Allemansrättens dag.

• Skog och vilt i balans ‐ del 4 ‐ Skånsk skogsstrategi belyser frågan och i del 4 pratar vi med Emelie Nilsson,
vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

• Styrgruppen på exkursion, Fulltofta Naturcentrum‐ med fokus på den nya skogsbruksstrategin för Stiftelsen
Skånska Landskap.

• Webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet" nu på YouTube ‐ Den 22/9 sändes webbinariet
med nära 60 deltagare. Du som missade att vara med kan nu se alla föredrag på vår Youtube‐kanal.

• Inspirationsfolder "Bryn och gläntor ‐ viktiga för vilda pollinatörer" ‐ Länsstyrelsen har tillsammans med
Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder som visar på de viktigaste miljöerna för vilda pollinerare och har fokus på
träd‐ och skogsmiljöer.

• Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan ‐ Ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor kan bidra
med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb
arrangerar två aktiviteter under Innovationsveckan.

• Träskeppet på de sju haven ‐ en feelgood‐berättelse om ostindiefararen Götheborg

> Allemansrättsveckan Svenskt Friluftsliv

Foto: Sanna Ameln, kommunikatör Svenskt
Näringsliv

Allemansrättens dag invigd

Den 20 september blommade allemansrättsveckan ut för fullt på Järvafältet i
Stockholm. Då instiftade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Generation Pep
Allemansrättens dag.

Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv och Carolina Klüft,
verksamhetschef på Generation Pep närvarade, samt Kronprinsessan Victoria och Prins
Daniel, som även de brinner för friluftsliv. Med på vandringen var även representanter från
friluftsorganisationer och skolklasser från närliggande skolor.

– Friluftslivet har ökat mycket de senaste åren, och vill att ännu fler ska hitta ut, säger. Ett
hinder som många ovana utövare känner är okunskap, därför är kunskapsspridning av
allemansrätten så viktig, har Josefin Åhrman tidigare sagt inför veckan.

Något Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep då instämde i:
– Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan
inspirera och stimulera till rörelse.

Kommunikatör för Svenskt Näringsliv Sanna Ameln var också med under dagen och
beskriver den så här:
– En sådan här dag blir det tydligt att friluftsliv förenar och finns tillgängligt för alla. Vi
siktar på att Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag återkommer nästa år, och alla
nästkommande år, för allemansrätten kommer alltid vara viktig för ett rikt friluftsliv och för
att ge fler möjligheten att njuta av rörelse i vår fria natur.

> Del 1  Södra skogsägarna

> Del 2  Naturskyddsföreningen

> Del 3  Skogsstyrelsen Skåne
> Fortsätt att läsa hela intervjun med Emelie på vår webbsida

Emelie Nilsson på Länsstyrelsen Skåne.
Foto: Privat

Foto: MostPhotos

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4

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.

Emelie Nilsson är vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din verksamhets horisont?
– Till exempel så har skyddsjaktsansökningar på grund av dovviltets betestryck i
produktionsgrödor ökat sedan ett par år tillbaka vilket indikerar att förvaltningen av
denna art inte fungerar på sina håll i länet. Ett av grundproblemen är att
dovviltstammarna upplevs vara för stora i förhållande till det naturligt växande fodret
vilket medfört ett ökat betestryck på produktionsgrödor.

– Utöver detta så har jordbrukssektorn varit ansträngd på grund av andra faktorer så som
höga drivmedels‐ och energipriser, vilket kan bidra till att acceptansen eller utrymmet att
tåla betestrycket i produktionsgrödor blivit lägre då kostnaderna stigit. Detta kan också
vara en bidragande anledning till det ökade antal skyddsjaktsansökningar vi haft i år.

Hur förhåller ni er till problematiken?
– Länsstyrelsen har möjlighet att under vissa förutsättningar bevilja skyddsjakt på klövvilt
som orsakar allvarlig skada i växande grödor. Skyddsjakten löser inte problemet på lång
sikt men kan på kort sikt ge en skrämseleffekt och tillfälligt minska skadetrycket.

– När vi utför dessa besiktningar lägger vi tyngdpunkt vid att informera om vikten av att
det finns en dialog och samverkan med grannar angående klövviltstammarnas storlek och
utveckling i området. Vidare informerar vi om problemet som uppstår när avskjutningen
av handjur i klövviltsstammar är hög, eftersom då andelen hondjur ökar i stammen bidrar
detta till en hög populationstillväxt som i sin tur leder till att det är svårare att reglera
stammen. Klövviltsstammar med en starkt sned könsfördelning kan även få andra
negativa konsekvenser som exempelvis försenade kalvningar och minskad kroppstillväxt.

– För att minska betestrycket på produktionsgrödor och för att viltet ska ha en alternativ
födoresurs, är Länsstyrelsen i Skåne med i ett foderskapande samverkansprojekt, Vild &
bortskämd. Genom att sprida kunskap om hur man som markägare genom mindre
ansträngande åtgärder kan skapa mer naturligt växande foder, kan detta bidra till att
minska betestrycket och därav skadorna på jord‐ och skogsbruk. Vidare kan detta också
leda till att viltet sprider sig jämnare över landskapet, att viltets hälsa påverkas positivt
samt bidra till ökad biologisk mångfald.

Vad borde göras konkret?
–...

> På Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats kan du ladda ner strategin.

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi på exkursion
Delar av styrgruppen deltog fredagen den 30 oktober i en exkursion. Stiftelsen Skånska Landskap bjöd då in till en heldag i
skogen där man i fält presenterade sin nya skogsbruksstrategi. Cirka 20 stycken nyfikna deltagare samlades på morgonen vid
Stiftelsens Fulltofta Naturcentrum en bit utanför Höör.

Från Stiftelsen deltog Emma Sandell Festin ﴾skogsförvaltning, skogsforskning﴿, Anders Rosell ﴾verksamhetsansvarig för skogs‐ och
naturvårdsförvaltning﴿, Stefan Olsson ﴾Skogsförvaltning, verksamhetsansvar för byggnader och arrendefrågor﴿ och VD Christian Holst.
De fyra hjälptes med att berätta om såväl Stiftelsen som den nya strategin.

Foto t h. Från Stiftelsen Skånska Landskap deltog VD Christian Holst, Emma Sandell Festin, Anders Rosell och Stefan Olsson. Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

Stiftelsen som förvaltar ca 11 000 hektar skog driver såväl produktion som att man erbjuder rekreationsmöjligheter, med bland annat 40
mil lång vandringsled med utsiktstorn, bryggor och eldplatser.

Den nya strategin utgår från att Stiftelsen ska bedriva ett adaptiv/anpassningsbart och hållbart skogsbruk.
* Det innefattar att områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas.
* Att åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs.
* Att en uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs.
* Att åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs.

De fyra målsättningarna är likställda och det är eftersträvansvärt att de kan kombineras.

I ett mestadels strålande solsken gick exkursionen genom såväl löv som gran och blandskog. Vid olika hållpunkter stannade gruppen till
och tillfälle för såväl reflektioner som diskussioner gavs stort utrymme. Något som alla deltagare deltog i med många olika intressanta
perspektiv.

Dagen avslutades med glada leenden över kaffe och äpplekaka.

Text: Åke Högman

> Se på webbinariet "Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet"

Nu på YouTube! Webbinariet

"Kommunerna, skogsinnehavet och

träbyggandet"
Den 22 september arrangerade Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad ett
webbinarie om kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet. Vi lyfte fram
potentialen i det kommunala skogsinnehavet samt trä som ett konkurrenskraftigt
alternativ i byggprocesser.

Du som missade tillfället kan nu i efterhand titta på webbinariet på vår kanal Skånsk
skogsstrategi

DEL1 – Potentialen för kommunala skogar – Genom den ”variationsrika skogen” kan
kommunernas skogsinnehav lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och
rekreation.

• Cecilia Lundin, Täby kommun – om kommunens nya skogsprogram och vikten av en
strategi.

• Clas Clausen, Skövde kommun – Skövdes strategi för träbyggnad
• Patrik André, Skogsstyrelsen – om den kommunala skogens möjlighet i ett framtida

digitalt landskap.
• Carl‐Johan Bengtsson, Skogssällskapet – reflektioner och framåtblickar med

utgångspunkt i undersökningen som svenska kommuners skogsstrategier

DEL2 ‐Kommunernas väg till ökat träbyggande – Ett ökat klimattryck och en
innovativ utveckling har gjort trä till ett naturligt konkurrenskraftigt alternativ i
byggprocesser.
• Jessica Becker, Trästad – en introduktion till processtödet Wood First
• Frida Gustavsson och Lars Johansson, AIX arkitekter – om att gestalta nya bostäder

med närhet till Carl Larssongården i Kulturarvet Sundborn och träbyggandet i Åre
och Duved

• Magnus Schön, KOD Arkitekter – om resilienta villastäder och hur Sveriges
villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera klimatförändringarna

• Emma Sandell Festin, Christian Holst och Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap –
om hur att kombinera produktion med miljö och rekreation

> Informationsfoldern "Bryn och gläntor"

> På vår webbsida hittar du fler insatser du kan göra för våra vilda pollinatörer

Illustration: BrizaNatur, 2022

Bryn och gläntor
Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död
ved, fanns det gott om i 1800‐talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont
om dessa miljöer.

Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ”
Bryn och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för
vilda pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer.

Träd och buskar fyller många funktioner
De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste ha mat i form av
nektar‐ och pollenrika blommor och olika typer av boplatser, framför allt i sand eller död
ved. Dessutom måste de ha lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn
och gläntor‐viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för vilda
pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd‐ och skogsmiljöer. Att
skapa bryn med blommande buskar, låta vägkanterna blomma, spara de gamla träden,
behålla skyddande stengärdsgårdar eller skapa sandblottor är några insatser du kan göra
för att gynna de vilda pollinerarna.

> Mer information om föreläsningen kring Dikeskartan

> Mer information om seminariet "Körning av AImodeller..."

Foto: MostPhotos

Innovationsveckan
Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor
kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och
digitalisering. I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två
aktiviteter under Innovationsveckan.
Den 5 oktober fanns möjlighet att lyssna på William Lidberg från SLU som tillsammans
med andra kommer att berätta om dikeskartan – var den finns, hur den tagits fram samt
exempel från användare på hur den har använts. Föreläsningen finns inspelad.

‐Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj.
Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden.
Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot
tidigare kartor. Nu utvecklar vi metoden så att den ska kunna hitta både diken och
naturliga vattendrag i framtiden, säger William Lidberg, SLU.
Liselott Nilsson på Skogsstyrelsen, som varit delaktig i arbetet med att ta fram dikeskartan
säger:

‐Det här är innovation som sprider sig som ringar på vattnet och som kan möjliggöra
automation och innovation.

Den 7 oktober kommer Hal il Radogoshi från Skogsstyrelsen demonstrera hur man kan
köra Al‐modeller på liveströmmad video från drönare, ett utvecklingsarbete där Halil och
Örjan Laneborg från Skogsstyrelsen, tillsammans med Christoffer Brax från Combitech,
kombinerat sina kompetenser för att lösa en rejäl utmaning.

‐Med den här tekniken kan vi nu flyga med drönare över ett skogsbestånd och i realtid
identifiera trädarter eller skogsskador. Vi kan också med lätthet byta mellan Al‐modeller
medan drönaren fortfarande är i luften, säger Halil Radogoshi.

> Fortsätt läs hela storyn om Götheborg

Foto: Robin Olsson

Träskeppet på de sju haven
Skånsk skogsstrategi mönstrar på – för en stund – på världens största seglande
träskepp, ostindiefararen Götheborg. Vi träffar Anna och Marie‐Louise som
berättar om allt från originalskeppets förlisning till finessen med träslaget
pockenholz.

Hon är maffig där hon ligger förtöjd i Helsingborgs hamn. Världens i sitt slag största
träskepp, Götheborg. Ostindiefararen.
Hon är egentligen inte gammal, en sjutton sådär, men kommer ändå från en annan tid.
Hon är motsvarigheten till dagens containerbåtar, fast då bestod lasterna mest av te och
porslin.

Götheborg borde inte finnas, hon är en slags fågel Fenix som har rest sig ur havet för att
påminna oss om historien. Dessutom kan i stort sett vem som helst också bli en del av
hennes historia och segla med på en eller flera resor mellan olika hamnar. Man behöver
inte ha någon vana utan man lär sig efter resans gång av den professionella delen av
besättningen. ”You will experience life on board a 18th century ship and make friends for
life”, som det står på hemsidan.
Marie–Louise Edholm som är riggansvarig ombord på Götheborg, sitter tillsammans med
kommunikationsansvarig Anna Creutz i kajutan längst bak i skeppet.
– Det här är på riktigt, det är ett skepp som faktiskt seglar. Det är inte ett museum, det är
inte fake någonstans. För det är inte fake att ha motorer, har vi inte det så får vi inte segla.

– Holländarna byggde en ostindiefarare som heter Batavia, de byggde henne exakt som
hon var, men det innebär att hon inte får segla om hon inte är fäst vid en bogserbåt.

Anna:
– Götheborg är världens största seglande träskepp. Det är oceanklassat så det får segla
ute på världshaven, det enda som får göra det.

Vilket det har det gjort. I Östersjön och västerhavet och till Guangzou i Kina och tillbaks,
2005‐2007. Nu är det dags för nästa Asientripp. Helsingborg är första anhalten.

Anna fortsätter:
– Sen blir det Östersjön en sväng, Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Bremerhaven.
Efter det Lissabon och sedan fyra hamnar i Medelhavet, där hon kommer att ligga över
vinterhalvåret. I mars nästa år går färden genom Suez till Asien med stopp i bland annat
Indien, Hong Kong och Singapore.

På grund
Hon är byggd under en tioårsperiod från mitten av nittiotalet, borde kanske heta
Götheborg II, för det är det hon är., Hennes historia börjar egentligen när det första
Götheborg sjönk....

Aktiviteter i höst  Fyll på vår gemensamma skogskalender!

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

Just nu i kalendariet:

• 6‐7 okt ‐ Berika din skog med nya naturvärden
• 7 okt ‐ Körning av AI‐modeller/del av Innovationsveckan
• 7 okt ‐ Informationsträff för dig som är kvinna och redan är

skogsägare eller funderar på att bli det
• 25 okt ‐ Workshop skånsk lokalproducerad träförädling,

Leaderprojektet Ta i trä
• 23 nov ‐ Tallens förutsättningar för produktion och

skogsindustri
• 25 nov ‐ Skogens vatten, tema återvätning

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

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

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook? 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
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