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VAD HITTAR DU PÅ SKOGSSVERIGE?
SKOGSSVERIGE FÖRMEDLAR INFORMATION OCH KUNSKAP OM SKOGSSEKTORN 
TILL ALLMÄNHETEN, SKOGLIGA STUDENTER OCH TJÄNSTEMÄN, SAMT OPINIONS-
BILDARE OCH MEDIA. PÅ SKOGSSVERIGE LÄSER DU NYHETER FRÅN OLIKA DELAR 
AV SKOGSSEKTORN. HÄR HITTAR DU FAKTA OCH KAN STÄLLA FRÅGOR OM SKOG.

NYHETER OCH FAKTASIDOR:

BESÖK OSS PÅ 
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WEBBPLATSEN SKOGSSVERIGE.SE är indelad i ämnena: skog, papper, trä, bioenergi, klimat & miljö, 
forskning & utbildning, politik & ekonomi, friluftsliv & jakt och lika villkor. De dagliga nyheterna är fördelade 
på de fl esta av dessa ämnen. Under ämnet Skog fi nns två specialavdelningar på SkogsSverige: Stormfällning 
och Julgranar. På Stormfällning får du råd om hur du hanterar din skog före och efter en storm. På Julgra-
nar kan du läsa om hur du sköter en julgran, försäljning genom åren, olika sorters julgranar och julgranens 
historia. 
Här hittar du också våra svenska träd, ett kalendarium, skogshistoria, papperstillverkning, skogliga myndig-
heter och företag m.m. Du kan göra skogliga beräkningar, läsa om certifi ering för skogsbruk, senaste rönen 
inom bioenergiforskning, den svenska skogspolitiken, jakt och utomhusbaserat lärande.



VÄLJ MELLAN VÅRA 
FEM NYHETSBREV:

- Ett dagligt

- Ett som skickas ut 
en gång i veckan

- Ett med engelska 
skogliga nyheter 
”World Forest News”

- Ett med frågor och 
svar från Frågelådan

- Ett med nyheter från 
SLU och Linnéuniversi-
tet med namnet ”Forsk-
ning & rapporter”.

NYHETSBREV:

NYHETSBREVET är indelat i samma ämnen som webbplatsen och du kan 
prenumerera på ett eller fl era av ämnena. Nyhetsbreven skickas ut till din 
e-postadress, de är mobilanpassade och där hittar du också den senaste be-
svarade frågan och fl ödet från Facebook och Twitter.
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FRÅGELÅDA:
FRÅGELÅDANS EXPERTPANEL BESVARAR DINA SKOGLIGA FRÅGOR 
När du har frågor om t.ex svenska träd, skogsbruk, virkesberäkningar, pappers-
tillverkning, insekter i skogen eller andra skogliga funderingar kan du ställa din 
fråga till ett hundratal forskare och andra nyckelpersoner som fi nns tillgängliga i en 
expertpanel. 
Det fi nns tusentals frågor som redan är besvarade i SkogsSveriges Frågelåda och 
ett gott råd är därför att söka först innan du ställer din fråga. Du kan också se vilka 
frågor som fi nns besvarade inom olika ämnen. Ta gärna en bild och bifoga till din 
fråga så blir det lättare för experterna att svara.
Om du prenumererar på Frågelådans nyhetsbrev får du en källa med skoglig kun-
skap i din e-post en gång per månad.

FRÅGELÅDAN HITTAR DU PÅ 
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VILKA DIGITALA MEDIER FINNS FÖR SKOGSSVERIGE?
VÅRA DIGITALA MEDIER ÄR WEBBPLATSEN SKOGSSVERIGE.SE, FLERA NYHETS-
BREV, EN FACEBOOK-SIDA OCH ETT TWITTER-KONTO.
PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV, GILLA OSS PÅ FACEBOOK OCH FÖLJ OSS 
PÅ TWITTER!



KONTAKTPERSON:
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
www.skogeniskolan.se
www.skogssverige.se

Föreningen Skogen
Box 1159, 111 81  Stockholm
Tel: 08-412 15 90
Fax: 08-412 15 10
E-post: gunilla.h@skogen.se

BAKGRUNDEN TILL SKOGSSVERIGE
”SkogsSverige på Internet” var från början ett projekt med syftet att göra en gemensam webbplats för 
skogssektorn. 
På webbplatsen skulle man kunna hitta allt om skog och produkter från skogsråvaran. Hösten 1995 på-
börjades arbetet med SkogsSverige och då fanns det ingen annan bransch i Sverige som hade gjort något 
liknande. Därför har SkogsSverige varit en föregångare på detta område. Webbplatsen och varumärket 
ägdes och grundlades av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Sedan 2011 ansvarar Föreningen Skogen för 
SkogsSveriges varumärke och de digitala medierna.
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TWITTER.COM/SKOGSSVERIGE innehåller också rapportering från evenemang och studenter från SLU 
har twittrat om studieresor och julgransförsäljning.

FACEBOOK:

BESÖK OSS PÅ 
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FACEBOOK.COM/SKOGSSVERIGE innehåller nyheter från webbplatsen och även reportage från t.ex 
Föreningen Skogens årliga höstexkursion, Skogsnäringsveckan och andra evenemang.


