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Lena Ek ny ordförande i europeiska forskningssamarbetet FTP  
 
BRYSSEL, 20 april 2016  
 

Lena Ek, tidigare miljöminister och EU-parlamentariker i dag ordförande i Södra, har utsetts till ny 
ordförande för det europeiska forskningssamarbetet Forest-based Sector Technology Platform, FTP. 

- Jag har ett stort intresse för forskning och innovation och det får jag nu möjlighet att knyta 

ihop med den mest spännande branschen av alla – skogsnäringen, säger Lena Ek. 

Lena Ek efterträder Kaija Pehu-Lehtonen, affärsutvecklingsdirektör i Metsä Fibre, som har varit 
ordförande i två och ett halvt år.  

- FTP:s mål är att stärka hela skogssektorns konkurrenskraft genom att stödja europeisk 

forskning och innovation. Programmet arbetar för att frigöra mycket av den potential som 

finns i branschen och som är vägen framåt mot ett biobaserat samhälle, säger Lena Ek. 

- Med Lena Ek som ordförande får FTP ny kompetens vilket kommer ge oss möjlighet att stärka 

vår sektors profil ytterligare i europeiska forskningssamarbeten, säger Johan Elvnert, vd för 

FTP som är baserat i Bryssel. 

Lena Ek är jurist med inriktning internationell rätt. Hon är hedersdoktor vid Lunds Tekniska 
Universitet. Lena Ek har en lång politisk bakgrund har och bland annat varit EU-parlamentariker och 
miljöminister i den svenska borgerliga regeringen. Hon har varit ordförande i flera nationella 
forskningsprojekt och är i dag styrelseordförande i Södra, som är Sveriges största skogsägarförening 
med 50 000 medlemmar tillika en internationell industrikoncern med omsättning om 18 miljarder 
kronor. 
 
Fakta om FTP: FTP är ett europeiskt samarbete för skogligt baserad forskning med en långsiktig vision om ett hållbart och 
biobaserat samhälle. FTP bildades 2005 och har sedan starten samlat mer än 1 miljard euro i investeringar inom forskning 
och innovation i europas skogliga sektor. FTP ägs av Confederation of European Paper Industries (CEPI), Confederation of 
European Forest Owners (CEPF), European State Forest Association (EUSTAFOR) och European Confederation of 
Woodworking Industries (CEI-Bois).  
Fakta om europeisk skogsindustri: Den europeiska skogsindustrin är en av Europas största branscher. Den inkluderar 
träindustrin, massa- och pappersindustri och skogsägare. Den bidrar med 8 procent av EU:s totala industriproduktion och 
den hållbart brukade skogen står för 37 procent av EU:s yta. Den skapar 3-4 miljoner industrijobb inom transport, 
maskintillverkning, bygg, instrumentation, IT, kemi och energi. Sektorn är också Europas största producent av 

biobaserade energi. //FTP 
 

 
För frågor, vänligen kontakta FTP…. 

Thaís Mattos 
Communications & Project Officer, FTP 
T:         +32 (0) 2 239 2308 
M:       +32 (0) 484 90 44 09 
Email: thais.mattos@forestplatform.org  
Web:   www.forestplatform.org  I  www.forestplatform.net 
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