
 

Pressmeddelande Skogskollo Västernorrland 2018 

Skogskollo visar upp skogsbranschen för unga tjejer 

Den största andelen av de som jobbar inom skogsbranschen är fortfarande män. Med de 

utmaningar som samhället står inför med bland annat klimatförändringarna så behövs det flera 

olika typer av människor som jobbar med skogen. Skogskollo för tjejer är en pusselbit i det arbetet. 

Skogskollo vill visa på skogens alla värden och de möjligheter vad gäller arbete och utbildning som 

skogen ger, men också möjligheter för samhället och klimatet. På Skogskollot får tjejerna träffa 

förebilder som på något sätt arbetar med skog och som visar på bredden inom skogsbranschen.  

– Vi vill ha en mer jämställd bransch och då måste vi synas och berätta vad vi gör, så att fler 

upptäcker allt det fantastiska som skogen ger, säger Caroline Vågberg samordnare för Skogen i 

Skolan i Västernorrland. Sen handlar det ju också om att branschen i sig är öppen och välkomnar en 

förändring. 

I Västernorrland anordnas Skogskollo för femte året. Från starten har det varit oerhört populärt och 

platserna har snabbt blivit fyllda. Kollot vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5 och 6 under hösten 

och inbjudan skickas ut via skolorna i länet. Aktiviteterna är varierande. Tjejerna får besöka en 

avverkningstrakt och åka skogsmaskin, besöka ett sågverk och göra papper. I Sundsvall besöks 

skogshistoriska miljöer på Norra berget och i Örnsköldsvik besöker kollot Gene fornby. Processum 

och SCA R&D är andra spännande studiebesök. Kolloledarna håller också själva i aktiviteter kring 

friluftsliv. 

 

Pressinbjudan: Skogskollo 2018 

Media bjuds in att besöka Skogskollo i Sundsvall och Örnsköldsvik. För att boka tid för ett besök, 

kontakta: 

Caroline Vågberg 

070-376 64 85, caroline.vagberg@skogsstyrelsen.se 

Tid: Sundsvall 18-20 juni, Örnsköldsvik 26-28 juni 

 

 

 

  



 

Program för Skogskollo 2018 i Västernorrland 

Sundsvall 

18/6  kl. 10.30 Timmerkojan Norra berget 

 kl. 15.30 Naturtyper vid Uvberget 

19/6  kl. 8.20 Tunadals sågverk 

kl. 10.00 avfärd mot skogsavverkning 

20/6  kl. 09.00 SCA R&D 

 

Örnsköldsvik  

26/6  kl. 14.30 Höglandssågen 

27/6  kl. 09.00 Skogsavverkning och skogsvård vid Sommarhemmet, Genesmon 

28/6  kl. 09.30 Möte med skogsindustrin på KomTek 

kl. 13.00 Processum 

 

Varför Skogskollo? 

Väldig få kvinnor arbetar i och med skog. Hur kan vi få fler kvinnor till skogen? Hur kan vi aktivt vara 

med och förändra bilden av skogsbranschen?  

Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation. Tanken är att 

flickorna som deltar på kollot ska få med sig kunskap om vilka möjligheter det finns till fortsatt karriär 

och utbildning inom skogssektorn. 

Mer om Skogskollo 

Skogskollo har funnits i sju år. Det började i Västerbotten och har sedan spridits till fler län. Det 

anordnas också ett integrationskollo i Västerbotten. 

Läs mer: www.skogskollo.se 

Skogskollo genomförs i bred samverkan mellan Skogstekniska klustret och Skogen i Skolan i 

Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Det är också många skogskollokompisar som hjälper till 

att finansiera Skogskollo. 

 

 

http://www.skogskollo.se/

