
 

Instruktioner konstinstallationer Tyst skog 
 
Den 18 januari lanseras Tyst skog – den första av tre kampanjer inom Levande skogar som är 
en del av Naturskyddsföreningens kraftsamling Hela Sverige ställer om. Tack för att ni vill 
vara med och ge skogen en röst genom att göra lokala konstinstallationer! 
 
Kampanjen pågår 18 januari till 28 februari och det är först då som ni deltar i kampanjen, men 
det är jättebra att förbereda sig redan nu. Förutom dessa instruktioner så finns också 
kampanjens “avspärrningsband” i paketet, minst 10 meter eller mer om ni önskat det vid 
beställningen. 
 
Vad ska vi ha banden till? 
Er uppgift är att sätta upp banden i en närliggande skog och fotografera för att skapa visuellt 
innehåll – se instruktioner steg för steg på nästa sida. Ta sedan med banden hem igen. Gör om 
på nytt i en annan skog om ni vill! Från och med den 18 januari kan ni lägga upp era bilder på 
sociala medier tillsammans med kampanjens budskap (som också finns på nästa sida). På så 
sätt hjälper ni till att ge skogen en röst via sociala medier! 
 
Banden är alltså endast till för visuell effekt och sitter uppe en kort stund medan ni 
fotograferar. De ska inte användas till att spärra av på riktigt. 
 

 
Exempelbild. 
 
Frågor?  
Kontakta kampanjledare mikaela.sundin@naturskyddsforeningen.se. 
 
Se instruktioner på nästa sida! 



 

Hur går vi tillväga? 
1. Välj ett eller flera skogspartier. Det går också bra att välja en samling träd om ni inte har 

nära till en skog. 
2. Häng upp bandet mellan träden och ta bilder med mobilen eller annan kamera.  

Ta gärna många olika bilder, både med och utan er som är med vid fotograferingen. 
Passa på att visa upp er som är aktiva i en krets, skogsgrupp eller liknande om ni vill! 

3. Ta ner bandet direkt efter att ni fotat. Det ska endast sitta uppe under fotograferingen 
för att skapa visuell effekt i skogen. 

4. Återanvänd bandet flera gånger om ni vill innan ni återvinner dem som plast. 
5. Förbered er för att från och med kampanjstart den 18 januari publicera bilderna i sociala 

medier, till exempel era egna och kretsens/länsförbundets Facebook, Instagram m.m. 
De kan också användas på t ex en kretshemsida eller nyhetsbrev. Men vänta alltså till 
den 18 januari med att publicera bilderna då kampanjen Tyst skog drar igång. 

6. När bilderna publiceras så taggar ni bilderna med #TystSkog och berättar om 
kampanjens budskap. Se texter som ni kan kopiera eller inspireras av nedan. 
Kampanjsajten tystskog.naturskyddsforeningen.se öppnas 18 januari. Hänvisa gärna 
dit, där finns också fler argument och fakta. 

7. Publicera gärna bilder löpande under perioden 18 januari till 28 februari! 
 
Kampanjens budskap 
#TystSkog och tystskog.naturskyddsforeningen.se 
 
Vi vill se ett skogsbruk som respekterar naturens gränser! Tillsammans ger vi skogen och dess 
invånare en röst!  
 
Sveriges artrika skogar försvinner i snabb takt och ersätts av planteringar. Utarmningen har 
skett i det tysta. Vi ger skogen en röst! 
 
Bilden som målas upp av skogen i Sverige är ljus. Men faktum är att skogar fulla av liv tystnar 
allt mer och ersätts av planteringar. Läget är akut, men få känner till hur illa det är. Det är dags 
att reda ut hur det verkligen ligger till. Vi ger skogen en röst! 
 
Artrika naturskogar är avgörande för den biologiska mångfalden och en viktig del i arbetet med 
att tackla klimatförändringarna. Men Sveriges naturskogar minskar i en allt snabbare takt när 
de avverkas och ersätts med artfattiga trädplanteringar. Engagera dig för skogen var med och 
bidra till att göra skogsbruket mer hållbart och att mer skog skyddas. För vi har inte råd att låta 
skogen tystna! 
 
Tips för kretsar och länsförbund 
Att bjuda in lokalmedia till er konstinstallation kan vara ett bra tillfälle att locka dit dem för att 
få prata om skogsfrågor och även få bilderna spridda via tidningen. Då är det bra att ha tänkt 
igenom vilken skog ni väljer att genomföra konstinstallationen i, ifall ni får frågor om varför ni 
är just där. Kontakta gärna Naturskyddsföreningens presschef 
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se för tips och stöd kring hur ni kan gå tillväga när 
ni pratar med lokalmedia. 


