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Tysk kapitalfond vill köpa Siljan Group 
Sågverksföretaget Siljan Group är på väg att säljas till den tyska kapitalfond som tills i somras 

ägde Nordic Paper. 
– Vi för diskussioner men vi har inte gått i mål ännu. Det är ett gott betyg till vår företagsgrupp 

och för övrigt till hela branschen att de vill satsa. De ser att sågade trävaror är framtidens bygg-

material, säger Siljan Groups styrelseordförande Patric Fredell. 
Dalarnas Tidningar 2/2 

ATL 31/1 

 

Ny vaxningsanläggning sparar transporter 
Sunne Svetsteknik AB bygger vaxningsanläggningar utvecklade av SGJ Electronic för pappers-

bruk. Den vaxemulsion som används tillverkas i maskinen. 

– Eftersom den består av 80 procent vatten, så skulle det gå att minska på transporterna. Det 
skulle kunna stå en anläggning på varje bruk som gör den här emulsionen på plats i stället. Ett 

så stort pappersbruk som Stora Enso i Skoghall skulle kunna spara in hundra lastbilstransporter 

om året, säger Niklas Svensson på Sunne Svetsteknik AB som dock tycker det går trögt i Sveri-
ge med den nya tekniken. 

– I Ryssland är det raka rör, det skulle man inte kunna tro. Det är faktiskt mer byråkrati här hos 

oss, säger han 
Fryksdalsbygden 5/2 

 

Södra och Mellanskog höjer priserna 
Både Södra och Mellanskog kan nu höja priserna på såväl massaved som sågtimmer från den 

1 februari. 
Södra höjer priset på talltimmer med 30 kronor per fastkubikmeter och inför en kontrakterings-

premie på 25 kronor per fastkubikmeter på barr- och lövmassaved.  

Mellanskog inför en medlemspremie på såväl timmer som barr- och granmassaved vid bar-

marksavverkning för nya kontrakt från och med månadsskiftet. Det blir 25 kronor per kubik-
meter toppmätt för timmer och 20 kronor per fastkubikmeter för barr- och granmassaved. 

ATL 1/2 

Södras pressmeddelande 1/2 

Mellanskogs pressmeddelande 1/2 

 

Energieffektiv torkning viktigt för energiomställningen 
Sedan den 1 december är Jonas Berghel ny professor i miljö- och energisystem vid Karlstads 
universitet där han främst forskar om energieffektiv torkning och pelletering av biomaterial. 

– Min forskning startade inom biobränsleområdet, men har genom åren växt till att omfatta 

energisystem och separationsprocesser i vidare mening. Med dagens miljöproblem och krav på 
energiomställning, är jag övertygad om att ämnet har en mycket viktig roll för regionen, med att 

utbilda ingenjörer och forskare som kan driva på omställningen mot ett hållbart samhälle, säger 

han. 
Nya Wermlands-Tidningen 7/2 

 

 

http://www.dt.se/dalarna/siljan-group-pa-vag-att-saljas-till-tyska-riskkapitalister
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Skogsnäringen 

Arbetsgivare och fack kräver bättre yrkesutbildning 
”När artificiell intelligens, självkörande fordon och smarta robotar nu är verklighet måste vi på 

allvar inse att utbildning inte längre är något man bara skaffar innan man börjar jobba, utan 

något som pågår hela livet. Industrin har redan idag omfattande svårigheter att hitta rätt kom-

petens. Inom till exempel tillverkningsindustrin har omkring sex av tio företag brist på tekniska 
tjänstemän och yrkesarbetare. Industrin kommer ta sitt ansvar för utveckling i företagen, men 

utan att staten samtidigt gör sitt riskerar satsningen gå om intet”, skriver ett antal företrädare för 

näringslivet och fackliga organisationer i en debattartikel där de kräver bättre samordning mel-
lan högskolor och universitet, uppmuntran av livslångt lärande samt höjd kvalitet i alla utbild-

ningsformer. 

Artikeln har undertecknats av bland andra Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten, Skogsin-

dustriernas vd Carina Håkansson, GS-Fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö samt Skogs- 
och Lantarbetsgivarförbundets vd Lena-Liisa Tengblad. 

Östgöta Correspondenten 3/2 

Småländskt kompetenscentrum igång 
Arbetet med den småländska skogsstrategin är redan igång uppger projektledare Malin Pet-

tersson. 

– Nu är det dags att göra verklighet av strategins mål och de åtgärder som finns i handlingspla-
nen. En del har redan påbörjats, till exempel arbetet för ett skogligt och skogsindustriellt kom-

petenscentrum. Vi har också påbörjat etableringen av en funktion som ska hålla ihop och driva 

på arbetet med vår färska skogsstrategi, säger hon om strategin som har sex delar, bland dem 

ökad attraktivitet och stärkt kompetensförsörjning, mer träanvändning, ökad produktion och 
lönsamhet samt bevarade och stärkta naturvärden. 

Östra Småland 4/2 

Naturskyddsföreningen utanför Smålandsstrategin 
Naturskyddsföreningen har valt att inte delta i samarbetet kring en småländsk skogsstrategi. 

“I nuvarande utformning kan strategin inte anses vara hållbar vare sig ur ett samhälleligt eller 

ekologiskt perspektiv. Knappt två procent av Smålands produktiva skogsmark är formellt 
skyddad. Sedan 1950 har större delen av de småländska skogarna hyggesavverkats och ersatts 

av monokulturer. Då det har blivit ont om produktiv skog med höga biologiska värden i 

Småland behöver de som finns kvar omgående skyddas men flera sådana miljöer behöver också 

återskapas”, skriver föreningen i ett uttalande. 
ATL 4/2 

Billerud Korsnäs hoppar på tåget till Sydostasien 
Billerud Korsnäs är ett av ett 60-tal svenska företag som deltar i Business Swedens konferens i 
Kuala Lumpur den 6-7 februari. Även Ikea och Tetra Pak deltar. 

– Det här är en av världens snabbast växande regioner och har en potential att bli en tillväxtmo-

tor globalt sett. Den är enormt viktig för svenska företag och en region vi pekat ut på vår prio-
lista, säger näringslivsminister Mikael Damberg som idkar självkritik beträffande Sveriges 

insatser i området. 

– Sverige tog det inte seriöst och man stängde till exempel beskickningar. Det här evenemanget 
är en kraftsamling, vi måste vara med när tåget rullar, säger han. 

Tidningarnas Telegrambyrå 5/2  

http://corren.se/asikter/debatt/uppdatera-utbildningarna-om4985666.aspx
http://www.ostrasmaland.se/lan/samarbete-ska-starka-skogarna-i-smaland/
http://www.atl.nu/skog/smaland-ar-forst-ut-med-regional-skogsstrategi/
https://www.ekuriren.se/nyheter-fran-tt/svenska-foretag-blickar-mot-sydostasien/
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Vattentät papperskasse på gång 
Forskare vid Mittuniversitets forskningscentrum FSCN har tagit fram ett slitstarkt och vatten-
tåligt pappersmaterial som bland annat skulle kunna användas till bärkassar. Man använder sig 

av mekanisk pappersmassa där ligninget får en impregnerande effekt. Forskarna hoppas också 

så småningom kunna få fram stretchegenskaper. 
– Ligninet fungerar som ett bindemedel som sätter sig på ytan och gör så att vatten inte kommer 

igenom. Vårt mål är att producera en kasse av biomaterial som kan ersätta den fossilbaserade 

plasten. En papperskasse med bättre egenskaper än dagens kassar, säger forskaren Sven 

Norgren. 
Market 6/2 

Snabbare minskning av utsläppsrätter 
Europaparlamentet har röstat för att minska antalet utsläppsrätter i EU:s handelssystem under 
åren 2021 till 2030. De utsläppsrätter som delas ut gratis eller säljs på auktion kommer att 

minska med 2,2 procent per år. Nu är minskningstakten 1,74 procent. 
Nyhetsbyrån Direkt 6/2 

Skogen betyder allt 
”Hur mycket städerna än förgrenar sig, förblir Sverige samma gamla skogsland”, skriver 

Berndt Tiberg i en krönika. 

”Men plötsligt är skogen en joker i miljödebatten – eller Svarte Petter, beroende på var man 
står. På lekmannaläktaren är det kvistigt värre att veta vilket skogslag man ska hålla på: Det som 

hävdar att Sveriges skogar binder mer koldioxid än landet släpper ut eller det som insisterar att 

skogsbruk förvärrar växthuseffekten”, fortsätter han och summerar skogens betydelse: 
”Den betyder extra allt för Sverige. Inser vi inte det, går det åt skogen”. 

Norrländska Socialdemokraten 2/2 

Massa- och pappersindustrin 

Norrköping största pappersindustrikommunen 
Norrköpings Tidningars (m) ledarskribent Edvard Hollertz framhåller att pappersindustrin sät-

ter sin prägel på Norrköping men att den sedan länge nedlagda textilindustrin fortfarande domi-
nerar berättelsen om staden i en tid då industrin behöver anställa men har svårt att rekrytera. 

”Som bekant finns det tre bruk – Braviken ägt av Holmen Paper, Skärblacka tillhörande Bille-

rud Korsnäs och Fiskeby kontrollerat av Fiskeby Holding. Räknas tillverkningen av papper och 

paperboard/förpackningar från de tre bruken samman ger det att Norrköping är den kommun i 
landet med störst totalproduktion”, skriver han  

”I Norrköping skapar pappersindustrin stora värden. Vi behöver bara lyfta på filten som textil-

industrin lämnade för att tydligt se det papperskluster som finns här”, fortsätter han. 
Norrköpings Tidningar 2/2 

Södra höjer massapriset igen 
Södra Cell höjer åter priset på långfibrig barrmassa i Europa och från den 1 februari ligger det 
på 1 090 dollar per ton. 

– Åtskilliga faktorer påverkar balansen i vår marknad, såsom utmanande avverknings- och 

transportläge i Skandinavien till följd av den milda vintern, och starkt marknadsläge i Kina, 

säger marknadschef Magnus Björkman. 
ATL 2/2 

Södras pressmeddelande 31/1 

  

http://www.market.se/nyhet/har-ar-materialet-som-kan-ersatta-dagens-plastkassar
https://www.di.se/nyheter/eu-beslutar-om-minskning-av-utslappsratter/
http://nsd.se/nyheter/en-joker-med-extra-allt-nm4755058.aspx
http://www.nt.se/asikter/ledare/norrkoping-sveriges-pappershuvudstad-om4985282.aspx
http://www.atl.nu/skog/sodra-hojer-massapriset-25/
https://www.sodra.com/sv/om-sodra/pressrum/nyheter/2018/sodra-hojer-priset-pa-nbsk-i-europa-till-1090-dollarton/
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Billerud Korsnäs klimatmål på Parisavtalsnivå 
Billerud Korsnäs har fått sina klimatmål godkända av initiativet Science Based Targets som är 
ett initiativ av FN, Världsnaturfonden WWF och World Resources Institute för att få världens 

företag att anta klimatmål i enlighet med FN:s Parisavtal. 

Målen innebär att bolaget till 2030 ska minska direkta utsläpp av växthusgaser från den egna 
verksamheten och indirekta utsläpp från köpt energi med minst 59 procent samt minska 

indirekta utsläpp av växthusgaser från inköp av varor och tjänster (exempelvis transporter) med 

minst 30 procent jämfört med 2016 års nivåer. Till 2050 är målen 74 respektive 70 procent 

lägre. 
Norrbottens Affärer 6/2 

Billerud Korsnäs pressmeddelande 6/2 

Ännu oklart om åtal för dödsolycka 
Det är ännu oklart om det kommer att fattas något beslut om åtal för dödsolyckan på Södra Cell 
i Mönsterås i november i fjol då en 50-årig man under arbete med en torkmaskin brännskadades 

så svårt att han avled. 

– När det handlar om så här allvarliga olyckor är det brukligt att vi gör en åtalsanmälan. En 

dödsolycka är det värsta som kan hända på en arbetsplats och då gäller det att gå grundligt 
tillväga, säger Peter Johansen, sektionschef på Arbetsmiljöverket i Växjö. 

Barometern 4/2 

Smalare väg till Vallvik förvånar 
Riksväg 50 mellan Glössbo till Söderhamn kommer att bli smalare trots att den trafikeras av 

virkesleveranser till Vallviks bruk. 

– Men är det verkligen sant? Ska man verkligen smalna av vägen. Detta är en huvudväg från 
inlandet. När jag hörde om riksväg 50 trodde jag först att det var ett skämt. Det här minskar ju 

säkerheten. Risken för olyckor ökar. Det hela är oerhört märkligt, säger Ragnar Lundberg, 

teknisk direktör på Rottneroskoncernen med placering på Vallviks bruk som har åtskilliga pend-

lande medarbetare på vägen. 
Hela Hälsingland 2/2 

Skutskär spred lukt över Uppland 
Ett luktutsläpp från Stora Ensos massafabrik i Skutskär var troligen orsak till dålig lukt över 
stora delar av Uppland på fredagen. 

– Vi hade tidigare under dagen vissa driftsstörningar i Skutskärsverken som orsakade utsläpp av 

ofarliga luktgaser. Störningen var åtgärdad runt 14-tiden, säger Carl Norell, presschef vid Stora 
Enso. 

Upsala Nya Tidning 2/2 

Sveriges Radio Uppland 2/2 

Tidningarnas Telegrambyrå 2/2 

Jämställdhetspris till Domsjö Fabriker 
Domsjö Fabriker har vid Industridagen i Linköping mottagit Industrins Jämställdhetspris för sitt 
långsiktiga och metodiska jämställdhetsarbete. 21 procent av de 400 anställda är kvinnor, på 

chefssidan är det 24 procent. Industripriset är instiftat av Industrirådet, ett samarbete mellan 

fack och arbetsgivarorganisationer. 

– Vi har under många år strävat mot att uppnå en ökad mångfald, för att tillvarata de kvaliteter 
som en jämnare könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför, säger Domsjö Fab-

rikers vd Lars Winter. 
Sveriges Television Västernorrland 5/2 

Dagens Arbete 5/2 

Örnsköldsviks Allehanda 5/2 

Östgöta Correspondenten 5/2 

Industrirådets pressmeddelande 5/2 

  

http://www.norrbottensaffarer.se/na/billerud-far-godkant-klimatmal-nm4758210.aspx
https://www.billerudkorsnas.se/media/pressmeddelanden/2018/billerudkorsnas-antar-vetenskapligt-grundade-klimatmal
http://www.barometern.se/monsteras/beslut-drojer-kring-dodsolycka/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/bra-vagnat-viktigt-for-rottneros-nar-jag-horde-om-riksvag-50-trodde-jag-forst-att-det-var-ett-skamt
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/utslapp-i-skutskar-kan-forklara-lukten-i-uppland-4889580.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6878381
http://www.kristianstadsbladet.se/tt-inrikes/uppsala-drabbat-av-mystisk-stank/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/domsjo-fabriker-prisas-for-jamstalldhet
http://da.se/2018/02/domsjo-bruk-prisas-for-jamstalldhet/
http://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/domsjo-fabriker-prisas-for-jamstalldhetsarbete-vi-ar-pa-vag-i-ratt-riktning
http://corren.se/nyheter/har-delar-ministern-ut-priset-om4990287.aspx
https://www.industriradet.se/domsjo-fabriker-mest-jamstallda-industriforetaget-2018/
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Dahlin lämnar Rottneros 
Olle Dahlin har oväntat slutat som brukschef på Rottneros bruk och hans arbetsuppgifter över-
tas tillfälligtvis av Anders Gustafsson medan koncernchefen Lennart Eberleh bekläder posten 

som vd för bruket. 

– Olle har gjort en bra insats med moderniseringen av bruket och han har sett till att verksamhe-
ten är väl positionerad inför framtiden. Allt rullar på som vanligt. Vi fortsätter att fasa in inves-

teringarna och allt ser bra och stabilt ut, säger Eberleh. 

– Beskedet att Olle skulle sluta kom helt överraskande och utan att vi kunde ana något i förväg. 

Som en blixt från klar himmel, säger Dan Karlsson, ordförande för Pappers avdelning 89. 
Fryksdalsbygden 1/2 

Träindustrin 

Närmare halv miljard i Vida-vinst 
Vidas rörelseresultat för 2017 blev 487 miljoner kronor mot 173 miljoner kronor året före. 

Samtliga affärsområen förbättrade sina resultat. Omsättningen uppgick till 5,5 miljarder kronor 

vilket var en miljard kronor mer. Samtliga koncernens marknader, Storbritannien och övriga 
Europa, Australien, USA och Sverige, har utvecklats bra tack vare ökat byggande och gynn-

samma valutakurser. Kina är ingen huvudmarknad för Vida men tillväxten där gynnar Vida på 

annat håll. 
– Dels har de befintliga sågverken ökat sin produktion under året, sedan har de två sågverken 

Nössemark och Tranemo kommit till 2017. Tajmingen på de förvärven har varit lyckosam, 

säger koncernchef Santhe Dahl. 
Smålänningen 7/2 

ATL 7/2 

Smålandsposten 7/2 

Vidas pressmeddelande 7/2 

Moelven höjer resultatet 
Moelvens rörelseresultat för fjolårets sista kvartal uppgick till 125 miljoner norska kronor vilket 

var 101 miljoner mer än slutkvartalet 2016. 

– Omsättningen under fjärde kvartalet var betydligt högre än under samma period föregående 
år. De främsta orsakerna är höjda priser på industrivirke, tillfredsställande aktivitet inom bygg-

varuhandeln i Skandinavien samt högre aktivitetsnivåer inom produktområdena byggmoduler 

och limträ, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen. 
Karlskoga Tidning 2/2 

Nationen 2/2 

Moelvens pressmeddelande 2/2 

Moelven investerar i plywoodfabriken 
Moelven Wood håller på att investera stort i plywoodfabriken i Otterbäcken som man köpte 

2011. När investeringsprogrammet är klart ska 180 miljoner kronor ha investerats. Dessutom 

kommer koncernen att investera i en ytbehandlingslinje för invändig panel och i en ny borr-
ningslinje för montage av ytterpanel i Valåsen. 

– Det är en stark byggkonjunktur och träbyggande ur ett hållbart perspektiv ökar som trend. 

Men även som inredning är det många som får upp ögonen för vad trä innebär för boendekli-
matet, säger Moelven Woods vd Mikael Axelsson. 

Nya Wermlands-Tidningen 2/2 

Värmlands Folkblad 5/2 

Moelvens pressmeddelande 5/2 

  

https://nwt.se/sunne/2018/02/01/olle-dahlin-har-lamnat-bruket
https://www.smalanningen.se/article/aret-blev-till-guld-for-vida/
http://www.atl.nu/skog/sagverkskoncernen-vida-nar-toppresultat/
http://www.smp.se/nyheter/kraftigt-forbattrat-resultat-for-vida/
https://www.vida.se/sv/vida-koncernen/om-vida/nyheter/bokslutskommunik%C3%A9-2017/
https://nwt.se/karlskoga-degerfors/2018/02/02/moelven-gjorde-bra-resultat
http://www.nationen.no/naering/pila-peker-oppover-for-moelven/
https://www.moelven.com/se/Aktuellt/Mediarum/Nyhetsarkiv/Bra-resultat-for-Moelven1/
https://nwt.se/varmland/2018/02/02/moelven-gor-storsatsning
https://www.vf.se/karlstad/stort-intresse-for-traprodukter/
https://www.moelven.com/se/Aktuellt/Mediarum/Nyhetsarkiv/Moelven-Wood-okar-investeringstakten/
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Stenvalls och Jutos satsar på oscillerande torkning 
Alent Dynamic har nu fått en stor order på torkstyrningsutrustning från Stenvalls Trä AB till 
Lövholmens sågverk i Piteå där tolv torkkammare får den nya styrningen med oscillerande 

torkning (pumptorkning). Även Jutos Timber har nyligen beställt Alent Dynamics styrsystem 

till sågverket i Teurajärvi. 
– Det visar sig att Alent patenterade metod för oscillerande torkning ger bra kvalité på torkat 

virke samtidigt som stora mängder el och i viss mån, värmeenergi kan sparas. Alents styrning är 

redan dominerande i våra övriga sågverk i Sikfors och Örarna, säger Erik Sjölund, vd för 

Stenvalls Trä AB.  
Norrbottens Affärer 7/2 

Alent Dynamics pressmeddelande 7/2 

Norrlandsfonden stöttar Glommersträsk 
I och med att Stockhult AB köper sågverket Ikea Industry Glommersträsk AB av Ikea så har tre 
Ikea Industry produktionsenheter i Norrland fått nytt ägande. Industrifastigheten i Malå såldes i 

1 juni i fjol till Setra och möbelfabriken i Lycksele såldes 1 juli till vd:n Jerry Johansson och 

Dalvi AB. 

Stockhult kommer att fortsätta att leverera från Glommersträsk till sågens tidigare kunder men 
kommer att göra investeringar med Norrlansfonden bland finansiärerna. 

Piteå-Tidningen 5/2 

Norran 5/2 

Karl Hedins aktieportfölj växer 
AB Karl Hedins aktieportföljs värde har växt från 130 miljoner för tio år sedan till 1 125 mil-

joner kronor och utgör nu en väsentlig och lönsam del av koncernen. I aktieportföljen läggs det 

som blir över i industri- och handelsrörelserna efter investeringar. 

– För det första har vi ett långsiktigt perspektiv på den här portföljen. För det andra är den till 
för att användas om vi behöver slantarna i vår normala verksamhet. En långsiktig portfölj inne-

bär att man inte ligger och är orolig för spekulativa rörelser på börsen. Är det en bra ledning och 

bra verksamhet så är jag inte särskilt nervös om det dippar något år, säger ägaren Karl Hedin. 
Dagens Industri 1/2 

Två torkar till Norge 
Moelven investerar i två kammartorkar från Valutec som tas i drift i höst i Numedal. 
– Virkestorkarna har länge varit en flaskhals hos oss. Med ökad torkkapacitet blir vi ännu bättre 

på att möta kundernas krav på en modern marknad, säger Rune Frogner, direktör för Moelven 

Numedal. 
Norran 5/2 

Skogsbruket 

Vill ha mer betalt för råvaran 
”Jag har själv varit verksam i skogen i över 50 år och även haft insyn i prissättningen av virket 
fram till 1990. En tumregel var att skogsägaren skulle ha halva massapriset för sitt virke. Nu är 

skogens andel under 25 procent. Dessutom får industrin hela sitt energibehov helt gratis genom 

att elda barken som förr var en avfallsprodukt. Biprodukten tallolja som förr användes som 
bränsle i processen, blir nu över och säljs som förnyelsebart drivmedel. Bara intäkterna på oljan 

täcker lönerna för en massafabrik”, skriver skogsbrukare Lars Näsholm, Styrnäs, i en debatt-

artikel. 

”Skogsindustrin har med hjälp av import av betydligt dyrare massaved, pressat priserna på vår 
vedråvara”, fortsätter han. 

Tidningen Ångermanland 2/2 

http://www.norrbottensaffarer.se/na/ny-stororder-till-luleaforetaget-nm4759361.aspx
http://www.alentdynamic.se/nyheter/2018/2/7/stor-order-frn-en-av-sveriges-mest-kvalificerade-trfrdlare
http://www.pt.se/nyheter/arvidsjaur/ikea-sagverket-i-lanet-far-ny-agare-10769965.aspx
http://norran.se/plus/affarsliv/sagverkets-nya-agare-att-hitta-ekonomi-i-sagverket-ar-den-stora-utmaningen-973131
https://www.di.se/nyheter/skogsagarens-portfolj-dubblades-nu-ar-han-borsmiljardar/
http://norran.se/affarsliv/valutec-saljer-virkestorkar-till-norges-storsta-sagverkskoncern-972908
http://www.allehanda.se/opinion/debatt/skogsarbetarna-sliter-hart-till-rekordlag-ersattning-halften-till-skogen-ar-ett-rimligt-krav
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Massavedspriserna lägre än 1991 

Insändarsignaturen ”Missnöjd skogsägare” hävdar att massavedspriserna i Värmland och Da-
larna är lägre nu än för 27 år sedan. 

”Den äldsta prislista jag har är från säsongen 90/91 och då betalades för felfri tall och gran 255 

kronor kubikmetern fpb (fast på bark), för rensorterad gran 10 kronor till och för felfri björk 233 
kronor fpb. Då var det mätt på bark och nu under bark vilket är till säljarens nackdel med cirka 

sju procent. Transportavdrag har tillkommit vilket också försämrar nettot”, skriver han och 

uppger att gallringsvirket nu blir brännved till den egna pannan och till försäljning i stället för 

massaved till Stora Enso. 
Nya Wermlands-Tidningen 5/2 

Förordar sparsam plantering 
– Man ska anpassa föryngringsmetoderna efter de lokala förutsättningarna. Finns det möjlighet 
tycker jag att man ska använda sig så mycket som möjligt av naturlig föryngring och bejaka 

diversiteten och mångfalden, inte minst med alla lövträd som kommer upp. Man kan gärna ta 

det lite lugnt också. Titta vad som händer på hygget de första åren och plantera bara där det 
behövs, säger skogsexperten Dan Johansson som också är självverksam skogsägare med 

utbildning i virkeskvalitet vid Linnéuniversitetet. 

Han vill också undvika att plantera med ett enda trädslag, särskilt förädlade och se till så att 

granplantorna växer långsamt till en början. 
Land Skogsbruk 4/2 

Röjning lönar mer än hjälpplantering 
Det kan vara bättre att lägga tid på lönsam röjning i stället för hjälpplantering, anser Urban 

Nilsson, professor på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp. 

– Det är oftast meningslöst om man hjälpplanterar mer än ett år efter första planteringen. De 

plantorna blir i stort sett alltid utkonkurrerade. Luckorna på hygget måste vara stora, minst 300-
400 kvadratmeter för att det ska löna sig, säger han. 

Avvikande trädslag i luckorna kan också vara ’problematiskt då dessa lockar till mer viltbete. 
Land Skogsbruk 4/2 

Plantskolor bygger ut 
Svenska Skogsplantor investerar 40 miljoner kronor för att utöka leveranserna med tio procent 

till 140 miljoner plantor. Alla företagets plantskolor kommer att utvecklas, bland dem Vibytorp 

som får ny frilandsyta och en förbättrad packlinje. Lugnet får nytt växthus och ny kylanlägg-
ning. 

ATL 6/2 

Svenska Skogsplantors pressmeddelande 5/2 

Sveaskogs affärer hån mot skogsbrukare 
Bengt Johannisson, professor emeritus i entreprenörskap och skogsägare, kritiserar i en debatt-
artikel Sveaskogs sätt att hantera försäljningen av delar av sitt skogsinnehav som han anser har 

en ensidig inriktning på affärsverksamhet utan hänsyn till om det gagnar landsbygdens utveck-

ling. 
”Det är ett hån mot ansvariga skogsbrukare att köpare av Sveaskogs mark redan efter tre måna-

der kan sälja marken vidare. En skog som har en sekellång omloppstid är ingen slit-och-släng 

produkt! Vid ägarskifte i andra kommersiella företag är det vanligt med kontrakt som ålägger 
säljaren årslånga ’näringsförbud’. Först efter ett decennium borde mark köpt av Sveaskog kunna 

säljas vidare”, skriver han bland annat. 
ATL 2/2 

  

https://nwt.se/asikter/insandare/2018/02/05/stora-enso-betalar-mindre-nu-an
http://www.landskogsbruk.se/skog/framtida-kvalitet-viktig-vid-plantering/
http://www.landskogsbruk.se/skog/hjalpplantering-hjalper-daligt/
http://www.atl.nu/skog/okar-kapaciteten-for-40-miljoner/
https://www.skogsplantor.se/Nyheter/Svenska-Skogsplantor-investerar-for-okade-volymer/
http://www.atl.nu/debatt/sveaskogs-affarslogik-oroar/
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Grön infrastruktur oroar LRF 
Katarina Johnsson, LRF Västra Götaland och Lars-Johan Lander, LRF Värmland, är i en 
debattartikel skeptiska till Naturvårdsverkets lansering av Grön infrastruktur som ett planerings-

instrument för ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer som inte ska hota vare 

sig ägande- eller brukanderätt. LRF kommer dock att delta i arbetet. 
”Det är bra att Naturvårdsverket bjuder in till dialog och delaktighet om Grön infrastruktur. Den 

utsträckta handen kommer vi i LRF självklart att ta. Detta minskar dock inte vår oro eftersom 

resonemangen är alltför bekanta. Det lät ju likadant i uppbyggnaden av det svenska Natura 

2000-nätverket, samt när begreppet nyckelbiotoper lanserades”, skriver de. 
”Det som först låter oskyldigt har haft en förmåga att leda till dramatiska effekter för företagan-

det på landsbygden och framför allt har vi med växande irritation noterat statens förtjusning 

över att tillskansa sig mark utan att betala för sig”, fortsätter de. 
Land Lantbruk 3/2 

Trista rop om skogskapande miljöaktivister 
”Hotet mot den biologiska mångfalden är ett hot mot vår överlevnad. Därför behöver gammel-
skog, rikkärr och hällmarker allt skydd de kan få. Dessbättre är moderna skogsägare stolta över 

att ha skyddsvärda biotoper på sina ägor, vilket inger hopp för framtiden. Och just därför är det 

så trist att höra ropen om att miljöaktivister kapar skogen och förhindrar skogsbruk och att nyc-

kelbiotoperna inkräktar på äganderätten. Dessa utfall är ekon från en skogspolitik som vi har 
lämnat bakom oss”, skriver Cecilia Ambjörn, vice ordförande i Naturskyddsföreningen Norr-

köping, i en replik på Edvard Hollertz ledare i Norrköpings Tidningar (ob.m) där han hävdar 

att miljöaktivister kidnappat systemet med nyckelbiotoper för att uppnå politiska mål. 
Norrköpings Tidningar 3/2 

Edvard Hollertz ledare: Norrköpings Tidningar 16/1 

Skogsstyrelsen vill ersätta för skyddad skog 
”När det gäller nyckelbiotoper, alltså skog med mycket stor betydelse för växter och djur, har 

regeringen aviserat en nationell inventering av nyckelbiotoper. Det innebär att skogsägare och 
skogsbruk får ett kunskapsunderlag, för en långsiktig planering av sitt skogsbruk. Vår inställ-

ning är tydlig: skogsägaren bör ha ersättning för skog med höga naturvärden som inte får 

avverkas”, skriver distriktschef Kristina Nilson och regionchef Staffan Norin i en replik till 
företrädare för ett antal skogsbruksområden i Västerbotten som krävt att myndigheten tydliggör 

respekten för ägande- och brukanderätten i sin myndighetsutövning och inte bara genom ord i 

en debattartikel 
Västerbottens-Kuriren 2/2 

Skogsbruksföreträdarnas tidigare replik: Västerbottens-Kuriren 26/1 

Tidigare inlägg av Skogsstyrelsen: Västerbottens-Kuriren 30/12 

Råd, stöd och respekt från Skogsstyrelsen 
”Skogsstyrelsen respekterar givetvis äganderätten som ett fundament för att kunna bruka skogen 

på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt är vi medvetna om att det finns enskilda skogsägare som kän-

ner att de hamnat i kläm i en svår avvägning mellan att avverka eller bevara sin skog. Vi försö-
ker alltid möta dessa skogsägare sakligt och med stor respekt för deras situation. En stor del av 

våra skogskonsulenters arbete i dag går ut på att ge rådgivning, information och stöd till skogs-

ägaren”, skriver distriktschef Bengt Danielsson och regionchef Jonas Löfstedt i en replik på en 
ledare i Nya Wermlands-Tidningen (kons.) som antydde att mycket av bestämmanderätten över 

skogen håller på att föras över till staten. 

”Få om ens någon skogsägare går aktivt in för att förstöra naturvärden. Den osäkerhet som i dag 
råder kring om skog i praktiken kan konfiskeras för naturvårdsändamål, riskerar att leda till att 

skogsbrukare inte vågar höja naturvärdena, eftersom de då kanske inte får bruka marken”, skri-

ver tidningen i en direktkommentar. 
Nya Wermlands-Tidningen 7/2 

Tidigare ledare: Nya Wermlands-Tidningen 29/1 

  

http://www.landlantbruk.se/debatt/gron-infrastruktur-inget-hot-mot-aganderatt-tyvarr-vi-har-hort-det-forut/
http://www.nt.se/asikter/debatt/sans-och-balans-i-skogen-om4987572.aspx
http://www.nt.se/asikter/ledare/kapare-harjar-i-skogen-om4962416.aspx
https://www.vk.se/plus/2221668/replik-skogsstyrelsen-visar-respekt-i-handling
https://www.vk.se/2213234/replik-skogsstyrelsen-maste-i-handling-visa-respekt-for-aganderatten
https://www.vk.se/2184196/sjalvklart-for-skogsstyrelsen-att-acceptera-aganderatten
https://nwt.se/asikter/ledare/2018/02/07/skogsstyrelsen-varnar-aganderatten
https://nwt.se/asikter/ledare/2018/01/29/at-skogen-med-agandet
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Mindre skyddad areal med mindre pengar 
Arealen skog som fick skydd var under fjolåret mindre än året innan. 2 240 områden om 1 237 
hektar fick biotopskydd medan 130 naturvårdsavtal slöts för 829 hektar. 

– Minskningen i skyddad areal beror framför allt på att vi hade ett mindre anslag för formellt 

skydd av skog under 2017 än året innan men även på att ersättningen per skyddad hektar stigit, 
säger Johan Åberg vid enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd på Skogsstyrelsen. 

Land Skogsbruk 6/2 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 6/2 

Regeringen med armarna i kors 
”Ore skogsrike i Dalarna har blivit symbol för kampen mellan å ena sidan ideella krafter som 
agerar för att rädda skyddsvärd skog och å andra sidan politisk passivitet, en ansvarig myndig-

hets nonchalans och en statlig skogskoncern som vill avverka. Systemet med frihet under ansvar 

i svensk skogspolitik fungerar inte. Regeringen sitter med armarna i kors när skyddsvärda sko-
gar faller”, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en debattartikel där 

hon tar upp att Norra Brännvinsberget och Södra Ormtjärn i Ore skogsrike kan komma att 

avverkas. 
Dagens Samhälle 6/2 

Kräver tjänstemannaansvaret åter för skogens skull 
”Risken för godtyckliga beslut och extrema tolkningar av föreskrifter hos myndigheter, som 

inskränker skogsägares äganderätt, utgör en ständig hotbild för de som försörjer sig på att bruka 
och vårda skogen. Under de senaste åren har tolkningar av artskyddsförordningen och regler för 

nyckelbiotoper varit uppe för diskussion på grund av otydligheter av reglernas omfattning och 

offentliga tjänstemäns bedömningar av olika fall”, skriver moderaterna John Widegren och 
Mats Green i en debattartikel. 

”För att Sverige ska kunna värna en rättssäker och objektiv myndighetsutövning krävs det att 

tjänstemannaansvaret återinförs. Skogsindustrins framtid är beroende av att äganderätten 

värnas”, skriver de vidare. 
Skaraborgsbygden 6/2 

Efterlyser ett nationellt skogsprogram 
”Det är ett svek mot skogsnäringen att regeringen nu inte presenterar ett nationellt skogsprog-
ram. Senast i regeringsförklaringen lovade statsminister Stefan Löfven (S) ett nationellt skogs-

program som skulle ge skogssektorn de verktyg och förutsättningar som behövs för att utveckla 

skogsindustrin på ett hållbart och långsiktigt sätt”, skriver centerpartisterna Eskil Erlandsson 

och Kristina Yngwe i en debattartikel. 

”I stället har regeringen ägnat sig åt att försämra villkoren för markägare och skapa fler och 

krångliga regler. Bland annat genom den digitala publiceringen av avverkningsanmälningar som 

gör det lättare att överklaga och stoppa avverkningar. Regeringen har heller inte velat se över 
artskyddsförordningen, vilket lett till flera stoppade avverkningar på grund av bombmurkla och 

lavskrika”, skriver de vidare. 
Land Skogsbruk 3/2 

Enkelt och effektivt med offentlig avverkningsanmälan 
Patrik André, chef för enheten för geografisk information vid Skogsstyrelsen, påpekar i en 

replik i en debatt att företrädare för Mönsterås skogsbruksområde hävdar att myndigheten inte 
är självständig då den fattar beslut om nätpublicering av avverkningsanmälningar som under-

lättar för aktivister. 

”Det är en smått obegriplig anklagelse eftersom vi lagt många år på att hjälpa skogsägare med 

digital information. Beslutet att erbjuda den här informationen är helt vårt eget och togs redan 
efter stormen Gudrun 2005. Argumentet är att göra det enkelt och effektivt. Inget annat. Att det 

samtidigt är offentlig information är förstås en rättighet som gäller alla, även ideella 

organisationer”, skriver han. 
Barometern 2/2 

Inlägg från Mönsterås skogsbruksområde: Barometern 19/1 

Insändare från Skogsgruppen Oskarshamn: Barometern 13/1 

http://www.landskogsbruk.se/skog/areal-minskade-men-ersattning-hojdes-for-skyddad-skog/
https://via.tt.se/pressmeddelande/mindre-skogsareal-fick-formellt-skydd-under-2017?publisherId=415163&releaseId=2151512
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-vaktar-akut-hotad-skog-fran-staten-20583
http://skaraborgsbygden.se/debatt/tjanstemannaansvar-och-stark-aganderatten/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/regeringen-sviker-den-svenska-skogen/
http://www.barometern.se/debatt/vara-digitala-tjanster-underlattar-for-skogsagare/
http://www.barometern.se/insandare/vi-har-en-stolt-tradition-av-transparens/
http://www.barometern.se/insandare/skogsnaringen-ar-radd-for-synpunkter/
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Nyckelbiotop ingen skyddsform 

Göran Rune, Skogsstyrelsen, fortsätter meningsutbytet med Marcus Svensson, Södra, om 
nyckelbiotopernas ställning: 

”Jag konstaterar ändå att vi är överens med Marcus Svensson om att vår registrering av en 

nyckelbiotop, alltså skog med mycket stor betydelse för djur och växter, inte innebär något 
formellt beslut om att få avverka eller inte. Bra. Därmed ser jag fram emot att Södra i den 

fortsatta diskussionen själva slutar säga att nyckelbiotoper är en skyddsform”, skriver Rune och 

fortsätter: 

”Vi tycks också vara överens om att vår registrering ger ett bra kunskapsunderlag för skogs-
ägaren när man till exempel planerar vilka marker man ska avsätta frivilligt av miljöhänsyn.” 

Land Skogsbruk 4/2 
Marcus Svenssons senaste replik: Land Skogsbruk 27/1 

Göran Runes tidigare replik Land Skogsbruk 13/1 

Marcus Svenssons tidigare replik: Land Skogsbruk 30/12 

Göran Runes debattartikel: Land Skogsbruk 25/11 

Oklart hur mycket som behöver lämnas för mångfalden 
"Det är fortsatt osäkert hur mycket skog som behöver lämnas orörd i nordvästra Sverige för att 

klara den biologiska mångfalden. När man pratar om risker för utdöende är det enkelt att hän-
visa till försiktighetsprinciper, särskilt när man själv står utanför en direkt ekonomisk påver-

kan", skriver Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund i ett svar till Greenpeace i 

debatten om hur mycket skog som behöver bevaras. 
”Vi får inte heller glömma de övriga miljömässiga fördelarna när det gäller att utnyttja den 

förnybara resurs som skogen är om vi menar allvar med att vi vill komma bort från 

oljesamhällets alla brister. Vi blir allt fler på den här planeten och min uppfattning är att 
skogsbruk i den nordliga taigan är en av de minst dåliga aktiviteter som mänskligheten kan hålla 

på med”, fortsätter han. 
Dala-Demokraten 2/2 

Tidigare replik från Lina Burnelius, Greenpeace: Dala-Demokraten 24/1 

Anders Petterssons första debattinlägg: Dala-Demokraten 16/1 

Centern vill ha mer skogsbrukare i viltdelegationerna 
Centerpartiet och föreslår att ”ägare och brukare av jordbruksmark” samt ”skogsnäringen” får 

vardera en extra ledamot i länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer. 

– Det behöver tillsättas två ledamöter som tillgodoser intresset för de som direkt drabbas av 

viltskador, säger Eskil Erlandsson (C). 
Delegationerna utökades i fjol med två ledamöter som ska representera naturvårds- och miljö-

organisationer samt natur- och ekoturismföretag. 
ATL 3/2 

Maskinförare förbättrar hälsan 
26 av 46 inbjudna skogsmaskinförare från Stora Enso Skog i Mellansverige deltar i ett hälso-

program som lanserats sedan det visat sig att många av dem hade hamnat i den röda varnings-
zonen när resultaten från hälsoundersökningen kom. De provar nu yoga efter att ha testat 

kettlebells, cykling, stavgång och bodypump samt haft seminarier om kost, motion, stress och 

alkohol. 

En av deltagarna, Börje Holmblad, har framförallt lagt om kosten. Han har tagit bort kaffebröd 
och ersatt det med ett ägg. Mer grönsaker och mer matlagning från grunden är andra förändrin-

gar som bland annat minskat sockersuget. 

– Jag har mått bra av förändringarna. Det är inget stort. En grej här och en grej där. 
Programmet delfinansieras av stiftelsen Centralfonden som stöder rehabilitering och friskvård 

inom skogsbruk och skogsindustri. 
Dagens Arbete 2/2 

  

http://www.landskogsbruk.se/debatt/skogsagarnas-fortroende-star-hogt-pa-var-agenda/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/certifieringssystemet-ar-hotat/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/skogsstyrelsen-nyckelbiotop-ar-ett-underlag-ingen-skyddsform/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/lurendrejeri-om-nyckelbiotoper/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/dags-att-avliva-myterna-om-nyckelbiotoper/
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattreplik-det-behovs-samhallsstyrning-sa-att-ratt-skog-sparas
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-greenpeace-den-biologiska-mangfalden-kraver-mer-an-sma-isolerade-oar-av-riktig-skog
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-populism-och-felaktiga-budskap-i-skogsdebatten-staten-maste-ta-ansvar
http://www.atl.nu/skog/centern-foreslar-fler-ledamoter/
http://da.se/2018/02/maskinforare-med-fokus-pa-battre-halsa/
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Effektivare men dyrare rotryck utan lyft 
Skogforsk har testat två kranspetsmonterade aggregat för rotryckning av plantor i tidig röjning, 
dels det etablerade finska Naarva Uprooter och dels ett svenskt aggregat, ännu på prototypsta-

diet, som kallas Rotryckan. Skillnaden de emellan är att Rotryckan, vars utveckling Holmen 

deltar i, inte behöver lyftas mellan rycken, vilket borde göra den effektivare. 
“Naarvaaggregatet är i sin uppbyggnad enkelt medan Rotryckan är mer komplicerat och därmed 

dyrare att tillverka. Detta ska dock inte påverka det ekonomiska utfallet mer än måttligt”, skri-

ver Skogforsk i en rapport. 
ATL 3/2 

Skogforsks kunskapsmeddelande 31/1 

Områden för vitryggig hackspett etableras 
Fem områden av lövskog ska skapas under fyra år för att den utrotningshotade vitryggiga 

hackspetten ska kunna hitta föda och föröka sig. Det blir i Forsmark, i ett område runt Dalälven, 
i Fagersta, runt Klarälven samt i ett område på gränsen mellan Värmland och Dalsland där 

hackspetten ska få tillgång till döda lövträd. 

– Målsättningen är att få till tio häckande par i Sverige under de här åren och ordna riktigt fina 

områden som är så pass stora att det bär häckande par av vitryggig hackspett, säger Jan Bengts-

son, naturvårdsspecialist vid Skogsstyrelsen, som också framhåller att man också kan satsa på 

stöd till hackspettar som kommer till Norrlandskusten från Finland. 

– Vi har ordinarie medel och det finns inget som hindrar att vi kan satsa de längs Norrlandskus-
ten. Inte minst på att satsa på rådgivning och information till markägare, säger han. 

Sveriges Television Uppsala 5/2 

Energin 

Förenklad bild av skogens klimatbetydelse 
”Svebio ger en ensidig och förenklad bild i en debattartikel om att skogen genom att utarmas än 

mer än den redan är, skulle vara en lösning på klimatkrisen. Möjligen är det inte mer att vänta 

när debattörerna representerar en näring som tjänar pengar på ytterligare utarmning av den 
svenska skogen. Men någon form av nyansering borde ändå funnits”, skriver Lina Burnelius, 

ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace Sverige, i en replik på en debattartikel av Gustav Me-

lin, vd för branschorganisationen Svebio, samt Peter Granborn, vd för bioenergiföretaget 
Scandbio där dessa betonar skogens nyckelroll i klimatomställningen. 

”Frågan är hur ansvarsfull en uppmaning om ytterligare avverkning av ett redan kraftigt ekolo-

giskt utarmat skogslandskap är, när endast fem procent av skogen har ett långvarigt skydd? Av-
verkning av skog är inte klimatneutralt. Tvärtom. Det bör Svebio också tillstå”, avslutar 

Burnelius. 
Nerikes Allehanda 4/2 

Svebios tidigare debattartikel: Nerikes Allehanda 22/1 

Vill inte slarva bort bioenergins möjligheter 
Generaldirektörerna för Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Energimyndigheten och Naturvårds-

verket anser i en gemensam rapport, Bioenergi på rätt sätt, att politiska beslut krävs för att bio-

energi från skogen ska kunna hjälpa till att lösa klimatfrågan. 
– Vi är oroliga över att bioenergins möjligheter ska slarvas bort, säger Skogsstyrelsens general-

direktör Herman Sundqvist och poängterar att det är viktigt att inte uttaget av bioenergi för-

sämrar den biologiska mångfalden i skogen. 
ATL 1/2 

  

http://www.atl.nu/skog/rotryckning-rycker-fram/
https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2018/mojligheter-och-utmaningar-inom-maskinell-rojning/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/nysatsning-for-utrotningshotad-hackspett
http://www.na.se/opinion/debatt/skogen-loser-inte-klimatkrisen
http://www.na.se/opinion/debatt/skogen-viktig-for-ett-fossilfritt-orebro-lan
http://www.atl.nu/lantbruk/politiska-beslut-for-att-framja-bioenergin/
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Ännu ingen köpare till Göteborgs skogsgasanläggning 
Göteborgs stad har ännu inte hittat någon köpare till Gobigas, en demonstrationsanläggning för 
storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara. I sammanhanget finns också 

ett statligt bidrag på 222 miljoner kronor som kan komma att krävas tillbaka. Göteborg Energi 

har investerat mer än en miljard kronor i anläggningen. 
– Vi håller på att ta fram en strategi för hur vi ska agera och göra i slutändan. Vi talar med Ener-

gimyndigheten och vi har talat med intresserade parter, men inga beslut är tagna, säger Håkan 

Thorbjörnsson, strategidirektör i Göteborg Energi. 
Sveriges Television Väst 3/2 

Göteborgs-Posten 3/2 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/annu-ingen-kopare-till-gobigas
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/staden-har-%C3%A4nnu-inte-hittat-n%C3%A5gon-k%C3%B6pare-till-gobigas-1.5134209

