
Workshop 4 - Vad händer i Mera Skog i Västerbotten? 

Matilda Lingegård, verksamhetsledare för Mera Skog i Västerbotten, inbjuder till erfarenhetsutbyte 

och information om Mera Skogs verksamhet i länet  

Efter en kort presentation av Mera Skog fick deltagarna dela in sig i smågrupper och diskutera 

följande frågor: 

Vad görs idag inom Mera Skog för att nå barn och unga?  

Vad kan vi göra i framtiden? 

 

Vad görs idag inom Mera Skog för att nå barn och unga? 

Sveriges bästa PRAO 

Lokala mässor, exempelvis Load up North 

Skogsbarnen, Norra Skogsägarnas barnbokssatsning 

Jorden och skogen i stan, samarrangemang med LRF som äger rum i Umeå 

Skogsdagar för högstadiet, åk 8 och 9, med fasta stationer och besök på avverkning 

Plantera träd med yngre elever  

En kontaktperson i skogen för skolorna 

Kommungruppsarbetet är väldigt viktigt 

Studiebesök på naturbruksgymnasiet 

Skolskogar 

 

Vad kan vi göra i framtiden? 

Få ut människor i skogen 

Få med skolan 

Få med kommun 

SYV, bra exempel Ö-vik 

Utveckla utomhuspedagogiken och väva in den i skolan 

Få ut information om att vi finns 

Egna skogsvårdslag för att kunna erbjuda Första jobb inom skog, nysvenska tjejer och killar 

Frälsa de okristna genom att göra det oväntade. Ett exempel är att Sveaskog gjorde impro-teater 

med Västerbottensteatern på Nolia om skog och skogsbruk 

Ha en gemensam bank med koncept och idéer tillgängliga på hemsidan 

Nå både barn och föräldrar med skogsdag eller informationsträff 

Nå både lärare och politiker med skogsdag eller informationsträff 



Ha skogsambassadörer tillgängliga på SLU som berättar om hur det är att arbeta i skogen i 

verkligheten 

Låna en skogstjänsteman- chans att på tumanhand fråga det man vill 

Samordning med andra organisationer och projekt, exempelvis Pinus, Kulturspår i landskapet, 

Exploratoriet 

Visa upp sig i skolklasser 

 

 

I övrigt diskuterades 

Hur mycket av verksamheten är eldsjälsbunden 

Vikten av att hitta de ”rätta” personerna och fånga upp intresserade ungdomar 

Ett uppdrag för ledningen - lägg tid och engagemang i arbetet 

 

 

 


