Handlingsplan för Blekinges Skogsstrategi
Syfte
Handlingsplanen ska vara ett planeringsdokument för att konkretisera intentionerna och
inriktningen i Blekinges Skogsstrategi. Handlingsplanen har flera olika tidshorisonter, ett
kortare perspektiv i det kommande året och ett längre perspektiv på minst tre år.
Handlingsplanen och i synnerhet det kortare perspektivet behöver revideras och uppdateras
årligen.

Målgrupp
De olika aktiviteterna i handlingsplanen har olika målgrupper. För respektive aktivitet som
arrangeras med Blekinge Skogsstrategis huvudmannaskap så ska målgrupp anges tillsammans
med aktiviteten. De olika målgrupperna är myndigheter, företag, ideella organisationer och
föreningar, skogsägare, övriga aktörer inom landsbygdssektorn samt i vissa fall även
allmänheten.

Arbetsgång
Handlingsplanen har tagits fram i brett samarbete mellan berörda aktörer inom länet. Arbetet
inleddes med en workshop i maj 2021, efter det att Skogsstrategin hade fastställts, där de
flesta aktörer inom skogssektorn, både professionella och ideella, bjöds in. Under workshopen
togs det in synpunkter på det framtida arbetet och samtliga aktörer bjöds också in för att delta
i det fortsatta mer operativa arbetet. Därefter bildades två stycken arbetsgrupper (benämns i
strategidokumentet som uppdragsgrupper). Båda arbetsgrupperna har bred förankring i de
angivna målgrupperna och man har utifrån Skogsstrategin arbetat under hösten med att ta
fram både konkreta aktiviteter och mer långsiktiga inriktningar för arbetet med Skogsstrategin
och handlingsplanen. Arbetsgrupperna är inga konstant sammansatta grupper utan det finns en
flexibilitet i båda gruppsammansättningen och i vilken mån grupperna är aktiva. Arbetet
kommer fortsätta i varierande grad under hela perioden som arbete med skogsstrategin pågår
och kommer därmed att se lite olika ut i de respektive grupperna under olika perioder. Det är
viktigt för det framtida arbetet att hela sektorn fortsätter involveras i handlingsplanen och de
aktiviteter som görs i linje med den.

Resultat
De delar i resultatet från arbetsgruppernas arbete som är mer långsiktiga och som kommer att
löpa under lång tid presenteras mer övergripande och ska ses mer som en målbild för
strategiarbetet och dess syfte medan de mer konkreta och kortsiktiga aktiviteterna presenteras
för respektive huvudområde och dessa kommer därmed att ha ett större behov av årlig
uppdatering medan de mer långsiktiga är tänkta att ligga mer fasta över tiden även om de
också med fördel kan uppdateras och justeras efter behov och ny idéer som kommer upp i
arbetet.

Konkreta aktiviteter, lång sikt ca 3 år
• Landsbygdsnav
Ett långsiktigt och övergripande mål för vad skogsstrategin ska syfta till är att bli ett nav för
skogssektorn i Blekinge. Det har även lyfts tankar på att höja ribban ytterligare och nå ut
bredare än till bara skogssektorn och bilda en form av landsbygdsnätverk. Det är en god
intention och något som passar väl in i hur det fungerar i Blekinge där de flesta
landsbygdsföretag och aktörer är verksamma över hela landsbygdssektorn snarare än bara i
den skogliga sektorn. Det är dock viktig att hitta en lämplig avgränsning så att plattformen
blir hanterbar och någorlunda avgränsad. Detta nätverk är under 2021 inte bildat och det är en
fråga som får fortsätta att hanteras framgent i arbete med handlingsplanen och strategin.
• Referensgrupp-forskning
En av åtgärderna som ingår i den långsiktiga planen är att bilda en referensgrupp med forskare
inom områden som kan vara intressant för skogsstrategin. Det ska handla om forskning som
bedrivs i Blekinge eller som har direkt bäring på förhållandena här i Blekinge. Syftet med
denna referensgrupp av forskare är att vi inom Blekinges skogsstrategi ska ha en kontaktväg
till forskningen när vi behöver tex en föreläsare inom ett visst specifikt område eller vill ha
senaste nytt inom forskningen inom ett visst område. Det ska också vara en kontaktväg för oss
inom skogsstrategin och skogssektorn att påkalla forskarnas uppmärksamhet på ett
forskningsbehov som vi ser. Genom att det kommer en sådan viljeyttring gemensamt från
näringen/ sektorn så får den större genomslagskraft än om den kom från en enskild aktör.
• Gemensamt kalendarium
En långsiktig åtgärd som har kommit fram i arbetet med handlingsplanen är att ta fram ett
gemensamt kalendarium för skogliga och/eller landsbygdsanknutna aktiviteter som anordnas i
Blekinge för att dels stärka arbetet kring landsbygdsnavet och dels för att locka fler deltagare
och förstärka de aktiviteter som anordnas med anknytning till Skogsstrategin.

Konkreta aktiviteter, kort sikt ca ett år (uppdateras årligen)
•

Hållbar tillväxt av biomassa i livskraftiga skogar (arbetsgrupp 1)
-

Seminarium (digitalt) kopplat till skogsbruk i ett förändrat klimat. Målgrupp:
deltagare i framtagandet av strategin och handlingsplanen, både arbetsgrupper och
styrgrupp. Genomförs dec 2021

-

Seminarium (digitalt) kopplat till alternativa metoder till trakthyggesbruket i ett
förändrat klimat. Målgrupp: deltagare i framtagandet av strategin och
handlingsplanen, både arbetsgrupper och styrgrupp. Genomförs dec 2021

•

•

-

Fysiskt seminarie baserat på de två tidigare digitala där vi bjuder in 4-6 föreläsare
och har en heldag med inspirationsföreläsningar och expertpanel med frågestund.
Målgrupp: Skogsägare och aktörer inom skogssektorn. Genomförs våren 2022

-

Skog och viltexkursion, Exkursion till viltdemohägn och visning av viltanpassad
röjning. Målgrupp: Viltförvaltningsdelegation, Älgförvaltningsgrupper och
älgskötselområden, jägare, skogsägare. Genomförs våren 2022 (ev vid flera
tillfällen och platser)

God sysselsättning i ett varierat landskap (Arbetsgrupp 2)
-

Våtmarksexkursion, en inspirerande fältdag där vi tittar på olika typer av
våtmarker, dess olika syften och möjliga bidrag för genomförande. Målgrupp:
markägare och övriga intressenter kring våtmarker. Genomförs under hösten 2022
i samarbete med Grip on Life på Skogsstyrelsen

-

Inspirationsdag om mångbruk, arrangeras som en del i Skogens dag och innehåller
inspirationsföreläsningar samt visning av småskalig vidareförädling, tex
småsågverk. Målgrupp skogsägare och landsbygdsentreprenörer samt allmänhet i
samband med Skogens dag. Genomförs i september 2022.

-

Exkursion kring skötsel av tätortsnära skog och rekreationsområden. En
utbildningsdag kring skötsel av tätortsnära skogar i fält. Målgrupp: kommuner och
de som jobbar med skötsel av kommunala skogar och andra tätortsnära områden

-

Seminarium kring ”att äga skog utmed en vandringsled” Vi bjuder in markägare
som har sin fastighet utmed Blekingeleden för en gemensam workshop med
berörda kommuner och Länsstyrelsen för att diskutera utmaningar och lösningar
kring Blekingeleden. Målgrupp: Skogsägare utmed Blekingeleden. Arrangeras
under våren 2022.

Aktivitet och engagemang i skogen
(ingen specifik arbetsgrupp har varit kopplad till detta fokusområde men båda
arbetsgrupperna har fått i uppgift att även ha med detta område i sin planering)
-

Seminarium om kolbalans och jordhälsa i jordbruks- och skogsmark. Ett
samarrangemang mellan Länsstyrelsens Greppa Näringen och skogsstrategin där
vi även försöker lyfta situationen i skogen. Målgrupp: skogsägare och
skogstjänstemän. Genomförs under våren 2022.

-

Jämställdhetsarbete, ingen konkret aktivitet i dagsläget men frågan behöver lyftas/
belysas vid varje aktivitet, tex när vi bjuder in föreläsare och vilken målgrupp vi
vänder oss till

