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Den svenska skogens storhet lyfts i nytt kunskapsinitiativ
Nu lanseras initiativet Svenska Skogen som ett led i att höja kunskapen och intresset
för den svenska skogen som framtidsresurs. Ett initiativ som ska ge skogen en tydlig
röst i det moderna Sverige.
– Vi önskar att fler får upptäcka, förstå och uppskatta skogens oändliga möjligheter. Det här
initiativet är på många sätt ett folkbildningsinitiativ – vi vill medvetandegöra och stärka den i
grunden positiva attityden ytterligare och dela kunskaperna om och engagemanget för
skogen, säger Lars Idermark, styrelseordförande för Svenska Skogen, samt VD och
koncernchef för Södra.
Undersökningar visar att kunskaperna om den svenska skogen hos allmänheten är låg. Man
tänker ytterst lite, om än alls på den svenska skogen. Detta är en effekt av att vi bor allt
längre ifrån den och skogen och dess möjligheter har hamnat i skymundan.
– Det har under en lång tid funnits en längtan i skogsnäringen att med stolthet få berätta
vilken fantastisk nytta skogen gör för Sverige. Nu har hela skogsnäringen samlats för att med
en enad röst påbörja en långsiktig dialog om skogen, dess stora möjligheter och inte minst
framtida innovationer, säger Lars Idermark.
Den första informationskampanjen från Svenska Skogen sker under veckorna 13–15 och går
under temat ”Det finns något större”.
– Med den första kampanjen ”Det finns något större” börjar vi prata om skogens omfattande
storlek och det faktum att Sverige till 70% är täckt av skog. Vi pratar om att våra skogar ger
stora möjligheter idag och i framtiden. Detta är en ren och skär kärleksförklaring till den
Svenska Skogen, säger Åsa Bihl, programchef och en av talespersonerna för Svenska
Skogen.
Kampanjer kommer att synas brett i hela landet genom annonser i dagspress, i digitala
media, utomhusannonsering samt i branschpress. Se delar av kampanjen och läs mer om
initiativet Svenska Skogen på svenskaskogen.nu
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Talespersoner för skogsnäringens engagemang i Svenska Skogen:
Lars Idermark, styrelseordförande Svenska Skogen samt VD och koncernchef Södra
Kontakt: Annica Gerentz, kommunikationsdirektör, 070-398 42 09
annica.gerentz@sodra.com
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
Kontakt: Jenny Spets Wojarski, kommunikationsdirektör, 08-762 72 34,
jenny.spets@skogsindustrierna.se
Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna
Kontakt: Sven Erik, 070-691 14 52, svenerik.hammar@lrf.se
För ytterligare information/kontakt med kampanjkontoret för Svenska Skogen:
Åsa Bihl, 070-258 35 01, asa.bihl@skogskom.se eller Cecilia Boman, 070-229 38 91
cecilia.boman@skogskom.se
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