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SCA pejlar utökning i Obbola 
SCA vill på sikt ha möjlighet att utöka produktionen vid Obbola pappersbruk från 450 000 till 

850 000 ton kraftliner per år och har inlett en miljöprövningsprocess. 
– Inga beslut är fattade. Vi ser en långsiktig ökning av efterfrågan på förpackningspapper och 

undersöker olika utvecklingsmöjligheter för pappersbruket. Miljövillkoren är en viktig faktor 

för att kunna bedöma olika utvecklingsalternativ och därför inleder vi nu denna prövning, säger 

Per Strand, tillträdande chef för Obbola pappersbruk. 
Sundsvalls Tidning 9/2 

Land Skogsbruk 8/2 

ATL 8/2 

SCA:s pressmeddelande 8/2 

Rekordår för Jämtlands sågverk 
Sågverken i Jämtland går bra. I fjol blev det produktionsrekord på Gällö Timber, på Norrskog i 

Hissmofors och på Rödins trä i Svenstavik. 
– Vi gjorde ett bra år med 30 000 kubik mer jämfört med 2016, säger Gällö Timbers vd Urban 

Wiklund vars sågverk fick ihop 335 000 kubikmeter trävaror efter bland annat investeringar i 

ny panna som värmer ny torkkapacitet. 

Norrskog producerade i fjol 120 000 kubiketer i Hissmofors och räknar med 160 000 i år. Efter-
frågan på hållbara byggmaterial höjer efterfrågan, ett nytt kantverk höjer effektiviteten. 

Rödins Trä ökade produktionen med tio procent till 100 000 kubikmeter i fjol med hjälp av 

gynnsam valutakurs, bra råvara och PEFC-certifiering. 
– Vi ligger i ett bra furudistrikt och detta har medfört att vi har blivit något av experter på träva-

ror i furu, något som våra kunder uppskattar mycket, säger vd Markus Rödin. 
Länstidningen Östersund 10/2 

Hårt och starkt trä i varm press 
Forskare vid University of Maryland har hittat ett sätt att göra trä starkare och hårdare genom att 

ta bort ligninet och därefter pressa träet vid ungefär 65,5 graders värme så att fibrerna packas 

och träet blir ungefär femtedelen så tjockt. 
– Det här nya sättet att behandla trä gör det tolv gånger starkare än naturligt trä och tio gånger 

hårdare. Det här kan bli en konkurrent till stål eller till och med till titanlegeringar, det är såpass 

starkt och tåligt. Det kan också jämföras med kolfiber, men det är mycket billigare, säger 
Liangbing Hu som är docent i materialvetenskap och teknik. 

UMD Right Now 8/2 

Search Magazine 8/2 

Avverkningsanmälningarna ökade ännu mer 
Avverkningsanmälningarna ökade i fjol med åtta procent enligt Skogsstyrelsens nu definitiva 
statistik, den preliminära siffran som uppgavs för ett par veckor sedan var drygt sex procent. 

256 880 hektar produktiv skogsmark anmäldes för slutavverkning. De enskilda ägarnas anmälda 

areal ökade med tretton procent medan den var i det närmaste oförändrad för övriga ägarkate-
gorier. Avverkningarna i fjällnära skog minskade med 20 procent till nästan 3 200 hektar. 

ATL 14/2 

Land Skogsbruk 14/2 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 14/2 

 

http://www.st.nu/vasterbottens-lan/umea-kommun/sca-utreder-stor-investering-i-obbola-vill-fordubbla-produktionen
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/sca-utreder-produktionslyft-i-obbola-bruket/
http://www.atl.nu/skog/sca-overvager-ny-storinvestering/
https://www.sca.com/sv/om-sca/aktuellt/pressmeddelanden/2018/sca-inleder-miljoprovning-av-produktionsokning-vid-obbola-pappersbruk/
http://www.ltz.se/jamtland/sagverk-i-lanet-gar-mot-rekordvinster-just-nu-sagar-vi-sa-mycket-vi-hinner
https://umdrightnow.umd.edu/news/umd-researchers-create-super-wood-stronger-most-metals
http://www.searchmagazine.se/News/view/10593
http://www.atl.nu/skog/enskilda-skogsagare-ville-avverka-mer/
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/ras-for-foryngringsaverkning-i-fjallnara-skog/
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/okad-anmald-produktiv-skogsmarksareal-for-foryngringsavverkning-under-2017/
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Skogsnäringen 

Tält för skogsprodukter i Helsingborgs hamn 
Skogsindustrins välmående gör att Helsingborgs hamn upprättar ett 2 000 kvadratmeter stort 

tältmagasin där bland annat gods från Södra, Elof Hansson och Billerud Korsnäs kommer att 
mellanlagras. 

– De är kunder vi arbetat med under 2017, de har valt att öka sin närvaro i Helsingborg under 

2018 vilket är ytterst glädjande. Funkar den här investeringen, och de kunder som aviserat att de 
är intresserade av mer lagring vill ha det kommer vi investera i fler lagringsytor under året, 

säger Nicklas Romell, försäljnings- och marknadschef i Helsingborgs Hamn. 
Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan 9/2 

Gymnasister på forskarkonferenser 
Elever på naturvetarprogrammet på gymnasieskolan Knut Hahn har deltagit i tre forsknings-

konferenser, Berzeliusdagarna på Stockholms universitet som i år hade skog som tema, Linné-

dagarna i Örebro med rädda naturen som tema samt vid Molecular Frontiers på Chalmers i 
Göteborg där forskare från hela världen diskuterat hållbar energi. 

På Berzeliusdagarna fick eleverna bland annat lära sig om försök med pappersmassa för 3D-

print där målet är att få fram en tillräckligt hård massa. I Örebro fick skolans enda deltagare 
bland annat studera mångfald i skog, sjö och i en nedbränd skog. Från Chalmers kunde Aman-

da Hansson och Axel Holmberg rapportera att framtiden ser ljus ut och att energifrågan kan 

lösas, framförallt med solenergi. 
Blekinge Läns Tidning 8/2 

Stora Enso tjänade en miljard euro i fjol 
Större volymer, högre försäljningspriser och ett bättre produktutbud gav Stora Enso ett resultat 

före skatt på 209 miljoner euro för fjolårets sista kvartal. 
– Vi har nått en ny nivå som ett företag för förnybara material. Transformationen har varit 

framgångsrik med en omsättning på över tio miljarder euro och ett operativt rörelseresultat för 

året på en miljard euro. Samtidigt har vi stärkt vår position i bioekonomin för framtiden, säger 
Stora Ensos vd och koncernchef Karl-Henrik Sundström. 

Gefle Dagblad 9/2 

Vasabladet 9/2 

Bättre än väntat för Ahlstrom-Munksjö 
Ahlstrom-Munksjö redovisar ett justerat rörelseresultat på 63,1 miljoner euro för det fjärde 
kvartalet 2017 vilket var något bättre än vad man väntat sig. Nettoresultatet blev 19,3 miljoner 

euro, även det bättre än väntat. 
Nyhetsbyrån Direkt 13/2 

  

https://www.8till5.se/2018-02-09/helsingborgs-hamn-bygger-jattetalt-at-ny-massakund-tar-emot-60-000-fler-containrar
http://www.blt.se/ronneby/elever-inspireras-av-forskare-inom-naturvetenskap/
http://www.gd.se/uppland/alvkarleby/positiv-rapport-for-stora-enso-vi-har-natt-en-ny-niva-1
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/177353
https://www.di.se/nyheter/ahlstrom-munksjos-nettoresultat-over-forvantan/
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Förlust för Rottneros 
Rottneros ökade omsättningen under fjärde kvartalet i fjol jämfört med samma period före-
gående år men rörelseresultatet blev en förlust på sju miljoner kronor vilket var tre miljoner 

kronor sämre. 
Finwire 8/2 

Massa- och pappersindustrin 

Ny ligninprodukt från Stora Enso 
Stora Enso tar med lanserandet av ligninprodukten Lineo ett steg på vägen mot att byta ut 
fossilbaserade material till förnybara. Lignin kan användas inom många olika områden där man 

idag använder fossilbaserade material och kan ersätta kan ersätta oljebaserade fenolmaterial som 

används i hartser för plywood, OSB-skivor (oriented strand board), fanerlaminatträ (LVL), 

papperslaminering och isoleringsmaterial. Det framställs vid Sunila-bruket i Finland där man 
kan producera 50 000 ton per år. 

Process Nordic/processnet.se 13/2 

Stora Ensos pressmeddelande 13/2 

Brasiliansk partner till Holmens nanocellulosa 
Holmens delägda israeliska utvecklingsföretag Melodea har avtalat med det brasilianska skogs-

industriföretaget Klabin att gå in som ny partner för att fortsätta utvecklingen av nanocellulosa 

som bland annat kan användas som barriärmaterial på kartong. 

– Det passar oss bra med ytterligare ägare i konsortiet. Holmen har lagt ner betydande resurser i 
direkt utvecklingsarbete och i den nya pilotanläggningen, säger Holmens tekniske direktör Ola 

Schultz-Eklund. 
Process Nordic/processnet.se 12/2 

Holmens pressmeddelande 8/2 

Rökskadad vid brand i Mariestad 
En anställd som inandats rök fick föras till sjukhus för kontroll efter en brand på Metsä Tissue i 

Mariestad på lördagen. Branden var snabbt under kontroll men rökutvecklingen var så omfattan-

de att räddningstjänsten fick sätta in rökdykare. 
Mariestads-Tidningen 10/2 

Ny fabrikschef på Gruvön 
Peter Lindgren blir ny fabrikschef vid Billerud Korsnäs på Gruvön efter Anita Sjölander som 
lämnar bolaget för en tjänst som produktionschef vid Nordic Paper. Lindgren kommer närmast 

från tjänsten som fabrikschef för Billerud Korsnäs i Frövi/Rockhammar och har tidigare varit 

verksam i Stora Enso och Munksjö. 
Värmlands Folkblad 12/2 

Nya Wermlands-Tidningen 13/2 

  

https://www.di.se/nyheter/okad-forlust-for-rottneros/
https://www.processnet.se/article/view/585191/biobaserat_lignin_alternativ_till_oljebaserade_material
http://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-enso-lanserar-biobaserat-lignin-som-ett-fornybart-alternativ-till-oljebaserade-fenolmaterial,c2451257
https://www.processnet.se/article/view/584868/ny_partner_for_holmen
https://www.holmen.com/sv/press/nyhetsarkiv/nyheter/brasilianskt-skogsforetag-ny-partner-i-utveckling-av-nanocellulosa/
https://mariestadstidningen.se/mariestad/2018/02/10/brand-pa-metsa-tissue-en-till
https://www.vf.se/grums/lindgren-ny-fabrikschef-pa-gruvon/
https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/02/13/ny-fabrikschef-vid-gruvon
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Träindustrin 

Allt mer sågas med samma personalstyrka 
SCA:s sågverk Tunadal producerar nu, sedan tre gamla såglinjer blivit en ny, 500 000 kubik-
meter färdiga trävaror berättar sågverkschefen Katarina Levin som varit sågverkschef också på 

SCA i Lugnvik och Bollstabruk. 

– I Lugnvik i början av 90-talet gjorde vi 130 000 kubikmeter per år på 130 personer. Ifjol nåd-
de vi målet här på Tunadal och landade någonstans kring 507 000 kubikmeter på 130 personer. 

Det har hänt mycket genom åren, säger hon. 
Sundsvalls Tidning 14/2 

Internationellt Bergs Timber blir stadigare 
Bergs Timbers köp av ägarbolaget Norvik Timbers verksamheter i Lettland, Estland och Stor-

britannien med en omsättning på 1,6 miljarder kronor är ett sätt att bättre stå emot konjunktur-

svängningar enligt vd Peter Nilsson. 
– Vi har gjort det vi kan lokalt och fått till det i organisationen, säger han. 

Med köpet får Bergs en större sågvolym vilket kan ge större kunder. Råvarubasen breddas 

dessutom och med kostnader och inkomster i euro kan valutasvängningarna jämnas ut.  
ATL 13/2 

Setras vidareförädling minskar beroende 
Nu ska Setra Group utöka sin vidareförädling. Sågade trävaror utgör 67 procent av omsättnin-
gen och bolaget har blivit omsprunget av andra, enligt vd Hannele Arvonen. 

– Genom vidareförädling minskar vi exponeringen och vi får valmöjligheter. Byggande ökar 

och att använda trä i kombination med andra material växer också, säger hon. 

Bolaget utrustar gransågverket i Hasselfors med nytt justerverk och en integrerad hyvel och lim-
träfabriken i Långshyttan utökas med en furukomponentfabrik riktad mot fönster- och 

dörrtillverkare. Därmed kan man minska beroendet av furumarknaderna i Nordafrika och 

Mellanöstern. 
ATL 12/2 

Limträ ökar markant med utvecklade produkter 
Limträ fick sitt stora genombrott under fjolåret med en försäljningsvolym som ökade med sju 
procent. Marknadsledaren Martinsons ökade sin försäljningsvolym med 15 procent. 

– Försäljningen har ökat under många år, men det känns nu som att limträ nått en stabil nivå och 

intresset ökar hela tiden. Vi räknar med växande produktion till totalt 46 000 kubikmeter limträ 

under 2018, säger Lars Källströmer på Martinsons Trä i Bygdsiljum. 
Trä har blivit populärare, konjunkturen är stabil men framförallt så har produkterna utvecklats. 

– Tidigare fick byggvaruhandelns kunder köpa och kapa limträ från 12-meterslängder men nu 

har vi limträ i rätt längder som passar i olika sammanhang. Kunderna, både proffs och hemma-
snickare, kan plocka direkt från hyllorna, det underlättar för alla inblandade, säger Källströmer. 

Land Skogsbruk 10/2 

Hilmer Andersson får nya torkar 
Hilmer Andersson AB i Värmland har beställt två kammartorkar av Valutec och kan därmed 

öka torkkapaciteten med 30 000 kubikmeter om året. 

– Vi valde Valutec för att förra bygget var en nyckelfärdig leverans som inte belastade vår egen 

organisation under byggtiden och som blev färdig före utlovad tid. Dessutom är vi förstås nöjda 
med torkresultaten och att Valutecs personal alltid finns tillgänglig för att bolla idéer, säger Hil-

mer Anderssons produktionschef Nils Andersson. 
Norran 12/2 

Valutecs pressmeddelande 12/2 

  

http://www.st.nu/vasternorrland/sundsvall/tra-ar-livet-for-katarina-levin-som-bytte-bollsta-mot-tunadal
http://www.atl.nu/skog/bergs-timber-breddar-over-ostersjon/
http://www.atl.nu/skog/setras-vag-till-battre-lonsamhet/
http://www.landskogsbruk.se/skog/darfor-har-limtra-blivit-en-succe/
http://norran.se/affarsliv/valutec-saljer-torkar-till-anrikt-foretag-i-varmland-977198
https://news.cision.com/se/valutec/r/hilmer-andersson-investerar-i-ytterligare-tva-virkestorkar-fran-valutec,c2449948
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Ny scanner på Hedlunds 
Hedlunds Timber i Furudal har beställt en RS-BoardScannerP för omkring två miljoner kronor 
av Image Systems. 

– Med RS-BoardScannerP erhåller vi marknadens bästa lösning för profilmätning samt även 

möjlighet att i framtiden utföra grov kvalitetssortering och hållfasthetsklassning redan i råsor-
teringen, säger Klas Hedlund, produktionsansvarig för Hedlunds Timber. 

Finwire 9/2 

Skogsbruket 

Heta industrier och mild vinter höjer virkespriserna 
Skogsindustrin räknar med högre virkespriser framöver då såväl massafabriker som sågverk går 

för fullt. Dessutom har det varit svårt i vinter med att få fram råvara på grund av blöta i Sydsve-

rige och även i Baltikum vilket bromsat björkmassaved därifrån. 
– Vi kommer att ha ett negativ påverkan från utmaningen att få ut veden ur skogen, det kommer 

att kosta oss 80-100 miljoner på understa raden, säger Billerud Korsnäs koncernchef Susanne 

Lithander. 
– Det finns en press uppåt på virkespriserna, men det är ingen dramatik, säger Stora Ensos 

finansdirektör Seppo Parvi. 

– Vi har sett mindre prisökningar när vi köper från privata skogsägare. Vi kan se att priset går 
upp i andra områden just nu, men vi har en bra kontroll över prisutvecklingen här, säger Ulf 

Larsson, vd på SCA. 

– Efter ett antal år utan inflation där vi kanske vant oss vid att massaved inte rör sig alls, så ser 

vi att priserna är på väg upp. Men det är inte dramatiskt, säger Henrik Sjölund, vd på Holmen. 
ATL 13/2 

Skogsstyrelsen ska kontrollera markberedningen 
Skogsstyrelsen förbereder sig nu för att utföra kontroller av markberredning sedan kritiken ökat. 
Omkring 160 000 hektar, 90 procent av de nya hyggena, markbreds, främst med harv. 

– Skriftlig kritik mot markberedningen har kommit till Skogsstyrelsen från bland annat Natur-

skyddsföreningen och Hembygdsförbundet, liksom att skogskonsulenter ute i landet observerar 
brister. Lite förenklat kan man beskriva det som att den ena sidan beskriver att det ibland ser ut 

som en jordbävning efter en markberedning, medan företrädare för branschen anser att åtgärden 

vanligen görs bra och med rätt metoder, säger Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist på 

Skogsstyrelsen. 
Land Skogsbruk 9/2 

Vill ha lönsammare skogsbruk 
”Den svenska skogen är nu värd ungefär 1000 miljarder kronor. Men den samlade vinsten för 
hela skogsbruket är bara cirka 12 miljarder. Innan kapitalkostnad. Man kan räkna på olika sätt, 

men faktum kvarstår. Vi måste prata mycket mer om skogsbrukets framtida lönsamhet”, skriver 

Leif Öster i en krönika där han påpekar att skogsägarna själva kan röja mer men att det också 
vill till politiska beslut. 

”Här finns naturligtvis frågan om beskattningen av landsbygdens resurser, pengar som själv-

fallet ska stanna i bygden. Här finns frågor om det är OK att Lantmäteriet tar ockerpris för att 

märka en gräns i skogen? Vilka lagar kan tas bort eller förenklas? Ska vi ha en stämpelskatt som 
är en flyttskatt? Kan vi få skattereduktion för mera naturvård, mer inlagring av kol och öppet 

landskap? Hur minskar vi skogsbrukets kostnader och ökar inkomsterna?” skriver han. 
Land Skogsbruk 12/2 

  

https://www.di.se/nyheter/image-systems-tar-order-vard-2-miljoner/
http://www.atl.nu/skog/hogtryck-i-industrin-pressar-upp-virkespriserna/
http://www.landskogsbruk.se/skog/kritik-mot-markberedning-nu-kommer-kontroller/
http://www.landskogsbruk.se/kronikor/leif-oster-skogsbrukets-lonsamhet-maste-belysas/


 7 

Varnar för ändrad jordförvärvslag 
Örnsköldsviks Allehandas kulturredaktör Katarina Östholm tar upp ifrågasättandet av jordför-
värvslagen i en krönika. 

”Enkelt uttryckt finns krafter som vill göra det möjligt för aktiebolag, både svenska och utländs-

ka, att köpa upp mer jord och skog i Sverige. Men en ändring av jordförvärvslagen skulle få 
dramatiska – och för Sverige destruktiva – konsekvenser”, skriver hon och fortsätter: 

”Om bondeskogen blir åtkomlig för bolag kan man räkna med att en del av den skogen kommer 

att avverkas långt snabbare. /…/ Skogen som långsiktig försörjningsbas för lokalbefolkningen 

försvinner där bondens långsiktiga skogsförvaltning ersätts med skogsklipparens kortsiktiga 
intresse. Även skogsindustrins intresse av långsiktighet – som sammanfaller med bondens – 

skulle sättas på spel med risk att tappa en del av råvaruförsörjningen.” 
Örnsköldsviks Allehanda 9/2 

Norras naturvärdesbedömningar kritiseras 
”Granskningar visar med stor tydlighet att Norra skogsägarna har mycket allvarliga brister i sin 

kompetens vad gäller naturvärdesbedömningar. Vårt ideella arbete är underlättat av offentliga 
avverkningsanmälningar och transparens för att kunna identifiera hotade skogar med höga 

naturvärden. Utan denna transparens hade skogarna och havsörnshona kanske varit avverkade i 

dag. Med företagets oblyga engagemang för att minska öppenhet och statlig inblandning inom 

skogsbruket leds man till att tro att de inget hellre önskar än att avverka skyddsvärda skogar 
utan hänsyn till hotade arter, och helst ostört”, skriver fyra företrädare för naturvårdsorganisa-

tioner i en debattartikel bland annat med anledning av att Norra skogsägarna avverkningspla-

nerat två skogsområden med havsörnsbon. 
Västerbottens-Kuriren 13/2 

Två nya reservat i Hälsingland 
Genom en statlig bytesaffär med Bergvik Skog har två nya naturreservat kunnat bildas i Burse-
skogen utanför Ramsjö i Ljusdal och Storröjningsmoran strax söder om Söderhamn. 

Burseskogen är på närmare 500 hektar med brandpräglad tallskog och blöt granskog med död 

ved i olika nedbrytningsstadier vilket är ovanligt i dagens produktionsskog. 

Storröjningsmorans 50 hektar innehåller lövsumpskog med askinslag, sumpblandskog och nä-
ringsrik granskog samt de skyddsvärda arterna sötgräs, glesgröe och storgröe. 

Sveriges Television Gävleborg 8/2 

Länsstyrelsens pressmeddelande 8/2 

Fick bara skjuta icke betande älgkalv 
Jägmästare Sverker Liden beskriver i en debattartikel hur han begärt skyddsjakt på två eller 

möjligen tre älgar sedan två hoppat in i en hägnad plantering medan en kalv inte tog sig in.  

”Länsstyrelsen avslog och beviljade endast skyddsjakt på den kalv som inte kunde ta sig in i 

hägnet. Man kan skratta åt länsstyrelsens brännvinsadvokatyr men beslutet visar att länssty-
relsen inte förstår hur allvarlig utarmningen av skogen är och att statens förvaltning bara ökar 

den”, skriver Liden. 

”Riksdagen har gett länsstyrelserna möjlighet att utlysa avlysningsjakt eller skyndsamt bevilja 
skyddsjakt för att stoppa skador på skogen. Det vägrar Länsstyrelsen i Västra Götaland att 

göra”, noterar han vidare. 
Land Skogsbruk 10/2 

Utfodrad älg vill ha mer tall 
Forskaren Annika Felton vid lantbruksuniversitetet i Alnarp kartlägger hjortdjurens matvanor 

och har analyserat maginnehållet i 300 älgar. Hon har kommit fram till att älgar som fått stöd-

utfodring med energirika rotfrukter och ensilage kompenserar detta genom att äta mer fiberrik 
föda som till exempel tallskott. 

I den nutida skogen är älgmaten heller inte så utspridd som förr. I mörk gallringsskog finns inte 

mycket ljung, blåbär och lingonris. Däremot finns älgfördan på hyggena med ungskog. 
Tidningen Skogen 13/2 

  

http://www.allehanda.se/kultur/katarina-ostholm-stoppa-attacken-mot-landsbygden-salj-inte-svensk-mark-till-den-globala-finanseliten
https://www.vk.se/2237129/norra-skogsagarna-hotar-bon
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/tva-nya-naturreservat-i-lanet-1
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/nyheter/2018/Sidor/vi-sakrar-den-biologiska-mangfalden-i-lanet.aspx
http://www.landskogsbruk.se/debatt/skogen-utarmas-av-lansstyrelsens-jaktbeslut/
https://www.skogen.se/nyheter/sa-fas-mattare-vilt-och-mindre-betesskador
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Kylan hejdar timmertransporter 
Det just nu ovanligt hårda vintervädret drabbar sågverk över hela Europa enligt analysföretaget 
Euwid. Produktionstakten har sänkts då sågverken inte kunnat få till sig råvaran lika lätt under 

de senaste veckorna. Lastbilarna kan inte gå med fult lass. 

– Det blir viktigare att vara försiktig när man lastar och att ha jämna lass, säger timmerbilsförare 
Erik Engström som påpekar att stockarna blir hala, särskilt de av björk. 

Land Skogsbruk 12/2 

Utbildning för skogsmaskinservice startar i Alfta 
Branschen skriker efter servicetekniker för skogs-, entreprenad- och jordbruksmaskiner och 
Skogstekniska Utbildning AB i Alfta har nu fått en yrkeshögskoleutbildning som ska starta i 

mitten av augusti. 

– Det var jättekul att vi fick den här utbildningen. Bara 25 procent av ansökningarna för nya 
yrkeshögskoleutbildningar blir beviljade. När det gäller skogsbrukstekniker, så får nio av tio 

jobb efter avslutad utbildning, säger Skogstekniskas vd Lasse Larsson. 
Hela Hälsingland 11/2 

Nu säljs flest skogsmaskiner i Ryssland 
Ryssland är nu den största marknaden för den nordiska kortavverkningsmetoden. I fjol såldes 

närmare 700 maskiner, en stor del av dem från finska Ponsse, och därmed överträffades Sverige 

som maskinmarknad. Ponsse slog i fjol produktionsrekord med omkring 1 000 maskiner och 
gjorde 573 miljoner kronor i vinst men hur många maskiner som gick till Ryssland är en hem-

lighet, men klart är att företaget vill växa i Sverige. 

– Vi är fortfarande nummer tre på den svenska marknaden och vi är inte nöjda med den posi-
tionen. Vi vill bli etta eller tvåa där och det jobbar vi på hela tiden. Våra maskiner måste natur-

ligtvis vara de bästa, men vi jobbar också mycket med vårt servicenätverk i Sverige, säger 

marknadsdirektör Jarmo Vidgrén. 
ATL 13/2 

Demokratiskt problem i skogen 
”Skogsindustrin är ett demokratiskt problem. De har enorma tillgångar, de har stöd av de flesta 

politikerna i riksdagen. Vi miljövänner kan hänvisa till folkopinionen, forskning, officiella mil-
jömål hur mycket vi vill. Men vi har inte samma kanaler och resurser som våra meningsmot-

ståndare. Det är ett demokratiskt problem att de med mycket pengar och mark, så enväldigt kan 

styra hur hela ekosystem, som vi alla är beroende av, ska skötas. Det är ett demokratiskt prob-
lem att de tillåts strunta i beslutade miljömål”, skriver Viktor Säfve, Amanda Tas, Sebastian 

Kirppu och Jon Andersson i en debattartikel där de kritiserar skogsnäringens kampanj ”Svens-

ka Skogen”. 
”Deras kampanj har i förbifarten glömt att skogsbruket utgör det största hotet mot den biolo-

giska mångfalden, den blundar för alla klimatutsläpp, förringar alla körskador, och allt kvick-

silver som rinner ut i våra sjöar”, avslutar de. 
Tidningen Härjedalen 13/2 

Nyckelbiotoper kommer inte att finnas kvar 
”Naturen förändras ständigt och det som nu är nyckelbiotoper eller gammelskog kommer om 

150 år att vara något annat. Den miljö som jag ville ha kvar finns inte längre och den ni vill ha 
kvar har samma grund som min. Den är ett egenintresse, men ni försöker försvara det med 

påståendet att ni vill bevara miljöerna för framtiden. Den vet ni ingenting om, men säkert är att 

de nyckelbiotoper, gammelskogar och våtmarker som ni vill skydda för framtiden inte kommer 
att finnas kvar om något hundratal år. Det är viktigt att vi inte förstör naturen, men blanda inte 

ihop det med att bruka och även förändra naturen. Det har livet på jorden gjort ändå sedan dess 

uppkomst!” skriver Bertil Andersson, Hede, i en replik till fyra skogsdebattörer (ovan) som 

kritiserat skogsbrukets kampanj ”Svenska skogen”. 
Tidningen Härjedalen 14/2 

  

http://www.landskogsbruk.se/skog/vintervadret-slar-hart-mot-sagverken/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ovanaker/skogstekniska-far-ny-utbildning-i-host-stor-brist-pa-utbildade-servicetekniker-inom-skogsbranschen
http://www.atl.nu/skog/ponsses-ledning-om-kanonresultatet/
http://www.tidningenharjedalen.se/opinion/debatt/debatt-skogskampanj-ska-lura-svenskarna
http://www.tidningenharjedalen.se/jamtland/debatt-svar-om-skogen-manniskor-har-ratt-att-bruka-sin-mark
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Inga höga naturvärden i avverkningsanmäld Ore-skog 
Sveaskogs resultatområdeschef för södra Norrland, Anders Almäng, bemöter i en debattartikel 
Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl påstående att den skog som bolaget ska 

avverka i Ore skogsrike i Dalarna innehåller höga naturvärden. 

”Det var just misstanken om höga naturvärden i dessa trakter som föranledde Naturskyddsföre-
ningen att i november ifjol kontakta den oberoende FSC-certifieraren Det Norske Veritas 

(DNV) och begära en utredning. DNV vände sig i sin tur till Skogsstyrelsen och de två parterna 

gjorde fältbesök och inventeringar i området. Slutsatsen blev, som DNV formulerar i sin rap-

port, att det inte finns ’…någon avvikelse att notera mot naturvärdesbedömningen eller plane-
ringen på de tre trakterna’. Man konstaterar också att ’Skogsstyrelsen bedömer inte att de tre 

trakterna håller nyckelbiotopsklass’./…/Varken vi, DNV eller Skogsstyrelsen har kunnat se 

varför dessa tre aktuella skogsområden inte kan avverkas”, skriver Almäng. 
Dagens Samhälle 8/2 

Land Skogsbruk 8/2 
Johanna Sandahls debattinlägg: Dagens Samhälle 6/2 

Effektiv tillsyn i Ore Skogsrike 
Jonas Löfstedt och Rune Arvidsson, regions- respektive distriktschef på Skogsstyrelsen, be-

möter också Johanna Sandahls, Naturskyddsföreningen, påstående (ovan) om att den avverk-
ningsanmälda skogen i Ore Skogsrike skulle innehålla höga naturvärden och om myndighetens 

roll i sammanhanget. 

”I samband med avverkningsanmälan har det helt enligt lag och rutiner hållits ett samråd mellan 

skogsägaren och Skogsstyrelsen. Samrådet finns dokumenterat. Båda områdena som anmälts för 
avverkning har besökts av oss i fält. I ett av områdena har vi varit på besök två gånger. På plats 

har vi granskat de planerade åtgärderna och den miljöhänsyn som bolaget uppgett att man ska 

ta. /…/I båda fallen har vi gjort bedömningen att bolaget borde komplettera den miljöhänsyn 
man tänkt ta för att de högsta naturvärdena ska bevaras. Bolaget har lyssnat och gjort komp-

letteringarna. Tillsynen har varit effektiv och gett resultat”, skriver de. 
Dagens Samhälle 9/2 

Vill se inventeringsresultat från Ore Skogsrike 
”Det är bekymmersamt att Sveaskog uppvisar oroväckande okunskap. Förtroendet för det stat-

liga bolaget är nu rubbat i grunden. Skogsstyrelsen vill å sin sida uppenbarligen inte ta ansvar 

för att säkerställa nyckelbiotoper i anslutning till planerade avverkningar i Ore skogsrike i Da-
larna. Regeringen kan inte längre sitta handlingsförlamad och se på när staten hugger skydds-

värda skogar”, skriver Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i en replik till 

Sveaskog och Skogsstyrelsen (ovan) där hon hävdar att det inte kan uppvisas resultat av de 
inventeringar som gjorts. 

Dagens Samhälle 14/2 

Kräver stopp för avverkning i Ore Skogsrike 
25 företrädare för olika miljöorganisationer kräver i en debattartikel samt ett brev till närings- 

och innovationsminister Mikael Damberg (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) ett 

omedelbart stopp för den avverkning i Ore Skogsrike i Dalarna som Sveaskog planerar tills en 

inventering av naturvärden gjorts. 
”Att slutavverka dessa biologiskt viktiga skogar och omvandla dem till trädodlingar skulle med-

föra irreversibla förluster av biologisk mångfald i Ore Skogsrike och undergräver miljömålsupp-

fyllelsen. Att ge redan befintliga skogar med höga naturvärden ett skydd är dessutom ett långt 
mer kostnadseffektivt sätt att nå uppsatta mål än att behöva restaurera och återskapa förlorade 

livsmiljöer”, skriver de. 
Svenska Dagbladet 8/2 

Land Skogsbruk 8/2 

Sveriges Television Dalarna 9/2 

Dala-Demokraten 9/2 

Naturskyddsföreningen 8/2 

  

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveaskog-avverkar-inte-skyddsvard-skog-i-ore-20660
http://www.landskogsbruk.se/skog/sveaskog-inga-hoga-naturvarden/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-vaktar-akut-hotad-skog-fran-staten-20583
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/naturskyddsforeningen-malar-upp-en-falsk-bild-20666
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/statens-representanter-misskoter-sitt-uppdrag-20727
https://www.svd.se/stoppa-avverkningen-i-ore-skogsrike
http://www.landskogsbruk.se/skog/miljoorganisationer-kraver-avverkningsstopp-i-ore/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/miljororelsen-kraver-att-regeringen-ska-stoppa-avverkningarna-i-ore-skogsrike
http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/striden-i-ore-skogsrike-gar-vidare-har-ar-aktivisternas-senaste-drag
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/stoppa-avverkningen-i-ore-skogsrike
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Sveaskogs ledning hanterar verksamheten 
”Jag utgår ifrån att Sveaskog följer lagar och regler. Hur Sveaskog bedriver sin verksamhet är 
en operativ fråga och upp till bolagets ledning att hantera”, skriver närings- och innovationsmi-

nister Mikael Damberg (S) i en kommentar till protesterna mot Sveaskogs planerade avverk-

ning i Ore Skogsrike. 
Sveriges Television Dalarna 9/2 

Bättre nyckelbiotophantering med ny handläggare 
Skogsägarna Christer Danielsson och Fredrik Jarnbring fick vänta i ett par år innan de fick 

ersättning för att de skyddar en nyckelbiotop. De anser att Skogsstyrelsen inledningsvis kom 
med vilseledande uppgifter, protokoll med fel datering och fördröjda beslut och anmälde till JO. 

Med en ny handläggare blev det dock rätt. 

– Det som gjorde att det föll över på rätt sida var att man nu tar hänsyn till andelen skogsmark 
som är nyckelbiotop av den totala andelen skogsmark. Vår andel låg på ungefär tio procent av 

fastigheten. Vi uppfattade att den nya handläggaren både kunde ta hänsyn till skyddsvärda arter, 

men också till skogsägarperspektivet. Den handläggaren hjälpte oss till och med att öppna upp 
en korridor i en del av nyckelbiotopen så att vi kunde köra med maskiner till en annan del av 

fastigheten, som annars också hade blivit värdelös, säger de. 
ATL 14/2 

Skogsstyrelsen i symbios med intressegrupper 
Karl Johan Höckerdal och Ingemar Torstensson, ordförande respektive vice ordförande i 

Mönsterås Skogsbruksområde Södra, argumenterar i en debattartikel mot nätpubliceringen av 

avverkningsanmälningar som de anser i praktiken blir en styrning av Skogsstyrelsens arbete 
från olika intressegrupper som därigenom tvingar fram prioriteringar inom myndigheten. 

”Skogsstyrelsen är skyldig att agera när nya uppgifter kommer fram. Det är så den externa 

påverkan ser ut. Det går därför att tala om att Skogsstyrelsen skapat ett system där de lever i 
symbios med grupper som har som mål att hindra pågående markanvändning. För oss är detta 

en förtroendefråga. Om vi ska nå framgång i det viktiga arbetet med skogsskötsel och naturvård 

finns det mer att vinna på att ha markägarna med sig, i stället för emot sig”, skriver de. 
Barometern 13/2 

Tvingas avverka naturvärden 
”Naturskyddsföreningen är Sveriges största skogsskövlare. Genom att få regeringen att besluta 

om en ny nyckelbiotopsinventering tvingas vi skogsägare att förstöra våra fina gammelskogar, 
skriver insändarsignaturen Skogsägare med dåligt samvete. 

”Staten genom Skogsstyrelsen och länsstyrelsen kan besluta att områdena ska tvångsinlösas. Jag 

som skogsägare kan då inte göra någonting. Däremot om jag nu innan det blir nyckelbiotop av-
verkar biologiskt värdefulla träd blir området ointressant för Naturskyddsföreningen och sta-

ten”, skriver signaturen vidare. 
Nya Wermlands-Tidningen 13/2 

Skogskväll för allmänheten 
Invånarna i Strömsund har bjudits in av Norrskog, LRF och Strömsunds kommun till en diskus-

sionskväll om skog och lokala arbetstillfällen. Norrskogs kommunikationschef Rolf Edström 

kommer att prata om nyckelbiotoper, Susanne Öberg, regionchef på LRF Västernorrland om 
äganderättsfrågor och Christina Lundgren från Svenska PEFC om miljöcertifieringens på-

verkan på skogsbruket. 
Länstidningen Östersund 14/2 

Mer jakträtt i nytt naturreservat 
Ett nytt 71 hektar stort naturreservat har bildats i Vändåtbäcken norr om Bergsjön i Ullånger där 

den hotade långskäggslaven har ett av sina starkaste fästen. Området ska i första hand lämnas 

för fri utveckling men det kan bli aktuellt med utglesning för att gynna långskäggets spridning. 
Området ägs av Naturvårdsverket samt privata skogsägare. I samband med bildandeet har staten 

överlåtit all jakträtt till de privata ägarna. 
Tidningen Ångermanland 12/2 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/utgar-ifran-att-sveaskog-foljer-lagar-och-regler
http://www.atl.nu/skog/lang-vantan-pa-pengar-for-nyckelbiotop/
http://www.barometern.se/debatt/skogsstyrelsen-i-symbios-med-intressegrupper/
https://nwt.se/asikter/insandare/2018/02/13/tvingas-forstora-gammelskog
http://www.ltz.se/jamtland/stromsund/nyckelbiotoper-och-aganderattsfragor-stromsundsbor-bjuds-in-till-mote-om-skogen
http://www.allehanda.se/vasternorrland/kramfors/nytt-skogsreservat-planeras-pa-ullangersfjallet-i-vandatbacken
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Alternativa Orangutang fick pris 

Orangutang Skogs- och Naturvård fick i slutet av fjolåret utmärkelsen Årets Gröna Guld som 
LRF och LRF Konsult i Jämtland delade ut för företagets fokus på alternativa skötselmetoder. 

– Det började egentligen med att Sebastian Ackèr, som är delägare i företaget, började med 

uppföljningar åt SCA. Vi insåg rätt snabbt att det fanns ett glapp där vi får plats, säger vd Mag-

nus Olofsson som nu har tio anställda i företaget. 
Skogsaktuellt 14/2 

Fler godkända avverkningar hos Södra 
Enligt Södras gröna bokslut har antalet godkända föryngringsavverkningar ökat från 76 till 98 
procent sedan 2010. 

– Det goda resultatet har sin grund i vårt systematiska naturvårdsarbete som vi arbetat med i 20 

år samt gott samarbete och koordination mellan våra duktiga entreprenörer och fältpersonal, 
säger Therese Lindström, ekolog hos Södra. 

Tidningen Skogen 12/2 

ATL 14/2 

Strategi men ingen politik i EU 
– Nej, EU har ingen skogspolitik men ändå tas beslut som drabbar skogsägare. Det finns en 
strategi men det finns inget eget departement för dessa frågor. Istället finns ett departement för 

miljö, tillväxt och jordbruk. En tillväxtskog binder hela tiden koldioxid men i EU pratar man 

hela tiden om biologisk mångfald, det vill säga skyddade skogar./…/ Men det finns biologisk 
mångfald även i en tillväxtskog, sade Mårten Gustavsson från Mellanskog vid en informa-

tionsträff om skog och vatten i Brunnby, Västerås, där också stiftsjägmästare Erik Ling 

framträdde ned synpunkter på protesterna mot avverkningar: 
– Det blir ofta klagomål vid avverkningar. Därför vore det bra om man informerar om en av-

verkning i förväg så att människor blir medvetna om det, sade han. 
Västmanlands Nyheter 8/2 

Ikea köper skog i USA 
Ikea har köpt 10 000 hektar skog i Alabama, USA, som en del i företagets satsning på hållbara 

resurser. Ikea äger sedan tidigare även stora skogsarealer i Rumänien. 

– Att gå in på den amerikanska skogsmarknaden är en milstolpe för våra skogsinvesteringar och 
vi tror att vi kommer att lära oss mycket här medan vi implementerar vår långsiktiga inställning 

till skogsförvaltning och ansöker om FSC – certifiering, säger Krister Mattsson, chef för finan-

siell kapitalförvaltning på Ikea. 
ATL 11/1 

Kvinnor lämnar skogssektorn 
Allt fler kvinnor söker sig till skogliga utbildningar, det finns idag cirka 700 kvinnor med efter-

gymnasial skogsutbildning, men bara tre fjärdedelar blir kvar i skogssektorn enligt statistik från 
forskningsantologin Den öppna Skogen. Uppropen #slutavverkat, som var en följd av #metoo i 

höstas har aktualiserat frågan om jämställdhet inom skogen mer än någonsin. 

– Det visar att det behövs en förändring och att ingen bransch är förskonad från sexuella över-
grepp, säger Ida Johansson som studerar till jägmästare. 

– Din kommentar om någons kroppsdel kan kanske upplevas som harmlös, men det är viktigt att 

komma ihåg att det är sådant som möjliggör större övergrepp, och att det handlar om strukturer, 
säger jägmästarstudenten Anna GebreMedhin. 

Skogsaktuellt 13/2 

Lugnt och tyst och ingen dag den andra lik 
34 elever läser naturbruksprogrammet på Skedomskolan utanför Sollefteå för att arbeta i skogs-
bruket. En av dem är Tim Forslöf Hägglund från Bollstabruk som nu praktiserar hos Torbjörn 

Jakobsson Skog & Entreprenad AB i Ullånger. 

– Jag har alltid gillat att vara ute i skogen där det är lugnt och tyst. Terrängen förändras, års-
tiderna och vädret. Inte en dag är den andra lik i det här yrket, säger han. 

Tidningen Ångermanland 13/2  

http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56287/prisbelont-entreprenor-tror-pa-allsidighet.html
https://www.skogen.se/nyheter/fler-avverkningar-fick-godkant
http://www.atl.nu/skog/sodra-gar-framat-i-sitt-klimatarbete/
http://vastmanlandsnyheter.se/2018/02/klimatforandringen-ar-har/
http://www.atl.nu/skog/ikea-koper-upp-skog-i-nordamerika/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56284/studenter-hoppfulla-infor-framtiden.html
http://www.allehanda.se/jamtland/ragunda/tim-fran-bollstabruk-satsar-pa-jobb-inom-skogsnaringen-stressen-i-stan-ar-inget-for-mig
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Energin 

Nu kan det vända för skogsflisbranschen 
Milda vintrar i kombination med konkurrens från alternativ som rivningsvirke, kallat RT-flis, 
har lett till kris i flisbranschen. Sedan 2010 har antalet hyggen där toppar och grenar samlas in 

halverats och priset på skogsflis har gått ner med 20 procent sedan hösten 2011. 

Men nu kan det vända. Danmark har köpt ett par skeppslaster spån från Norrland och dessutom 
kan de länder som säljer sopor till Sverige snart börja elda dem själva. Den nuvarande byggboo-

men kan komma att vika, massabruken förbrukar mer massaved och energi och biobränsleim-

porten kan bli osäker. 

”Det kommer att finnas behov av fler biobränsleentreprenörer framöver. Men frågan är om de 
vågar satsa igen. Bränt barn skyr elden heter det, och för att få entreprenörerna att köpa stora 

dyra biobränsleskotare och flishuggar igen krävs fleråriga avtal med priser som garanterar 

lönsamhet och arbete året om”, skriver Torbjörn Esping i en marknadskrönika. 
ATL 14/2 

Stöd till flygbiobränsle utreds 
Regeringen kommer att tillsätta en utredning om hur man kan få ökad användning av biobräns-
len inom flyget. 

– Vi ser i dag att det i princip inte händer någonting faktiskt vad gäller att få in biobränsle i flyg-

bränslet och därför ser vi ett stort behov av politiska styrmedel och därför tillsätter vi nu en ut-

redning som ska se över vilket styrmedel som vore mest lämpligt, säger miljöminister Karolina 

Skog (MP). 
Sveriges Radio Vetenskapsradion 7/2 

Expressen 7/2 

Inhemskt biobränsle nyckeln till fossilfritt flyg 
”Problemet är alltså inte flygandet utan dagens skitiga bränsle. Fossilfritt flygbränsle kan tankas 

i dagens flygplan med dagens bränsleinfrastruktur. Det kan blandas med befintligt bränsle i takt 

med att utbudet ökar. Problemet är bara att det är för dyrt till följd av för få producenter och för 

liten produktion”, skriver Norrans (fr.lib.) ledarskribent Mikael Bengtsson. 
”Henrik Littorin är generalsekreterare på branschföreningen Svenskt Flyg. Han menar att 

branschen är beredd att satsa, men att politiken också måste vara med och bidra. Nyckeln till ett 

fossilfritt flyg är att komma igång med en storskalig inhemsk produktion av fossilfritt bränsle”, 
fortsätter Bengtsson. 

Norran 8/2 

Federley fick se Sekab 
EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) har tillsammans med partikamraten Emil Käll-

ström besökt Sekab i Domsjö där de fick ta del av den teknologi som med svensk skogsråvara 

ska kunna bidra till att Sverige blir fossilfritt. 

– Den stora diskussionen har hittills varit om flygskatten. Men ska vi kunna hålla ihop det här 
landet som måste vi kunna flyga. Men då krävs det politisk vilja och direktiv som gör det möj-

ligt att ställa om till fossilfria, förnybara, bränslen, säger Federley. 

– Det är bra att politiker får se våra lösningar – som fungerar redan i dag. Nu krävs det att poli-
tiken och näringslivet vågar satsa så att tekniken kan användas i stor skala. Det skulle vara ett 

stort steg på vägen mot att göra Sverige fossilfritt, säger Thore Lindgren, vice vd för Sekab E-

Technology. 
Örnsköldsviks Allehanda 12/2 

  

http://www.atl.nu/marknadskronika/botten-nadd-for-skogsflis/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6881510
https://www.expressen.se/nyheter/regeringen-vill-se-mer-biobransle-i-flyg/
http://norran.se/asikter/ledare/branslet-inte-flyget-ar-problemet-974474
http://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/federly-fick-rundtur-pa-sekab-det-finns-starka-resurser-och-stor-kunskap-har
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PFAD-stopp hot mot omställning till biodiesel 
Daniel Braw tar i en ledare i Baromtern (m) upp att regeringen föreslår att palm fatty acid 
distillate, PFAD, en restprodukt från tillverkningen av palmolja, ska betraktas som en huvud-

produkt och därmed i praktiken kommer att försvinna från biodrivmedelsmarknaden. Vad som 

kan väntas komma i stället är oklart. 
”Detta torde vara så dålig miljöpolitik som det går att bedriva. Den rena HVO-dieseln spelar en 

avgörande roll för Sveriges förflyttning från fossila drivmedel till fossilfria”, skriver Braw och 

påpekar att PFAD-baserad HVO-diesel står för 23 procent av biodieselkonsumtionen. 

”Regeringen bedömer att det ’på längre sikt förväntas tillkomma produktion från nya råvaror’. 
Näringsdepartementet gör också reklam för självkörande bussar som framtidens kollektivtrafik. 

Men idag finns inga sådana alternativ. Följden av HVO-bristen blir att en lovande omställning 

kommer av sig”, avslutar han. 
Barometern 9/2 

Bergvik Skog överklagar nej till vindkraft i Ödmården 
Bergvik Skog har överklagat mark- och miljödomstolens nej till en föreslagen vindkraftspark på 
omkring 100 verk i Ödmården söder om Ljusne. 

– Vi tycker att det finns oklarheter i domen och att den är hårdare än tidigare praxis, säger Per 

Skyttner, projektansvarig på Bergvik Skog som nu begär prövningstillstånd i Mark- och miljö-

överdomstolen. 
Hela Hälsingland 9/2 

Avfallsförbränning sparar stora pengar 
Söderenergi publicerar nu en rapport som uppges visa att samhället sparar stora belopp på ener-
giåtervinning av avfall i stället för fossila bränslen. 

”I den bästa av världar skulle tungmetaller och andra miljögifter inte användas alls, men det kan 

tyvärr inte avfallsbranschen åstadkomma. De farliga ämnena sätts på marknaden av 
varuproducenter och den fortsatta spridningen stoppas upp av oss. Vi kan inte blunda för fakta 

när vi nu har analysen. I avvaktan på ett ordentligt producentansvar och andra politiska reformer 

för en mer cirkulär ekonomi ger därför avfallsförbränning samhället en stor miljötjänst”, skriver 

bolagets vd Karin Medin i en debattartikel. 
Svenska Dagbladet 9/2 

Recycling & Miljöteknik/recyclingnet.se 9/2 

Söderenergis pressmeddelande 9/2 

 

http://www.barometern.se/ledare/miljoomstallning-i-farozon-nar-biodieseln-tar-slut/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/sista-ordet-inte-sagt-om-vindkraft-i-odmaden-bergvik-skog-overklagar
https://www.svd.se/sverige-sparar-miljarder-pa-att-branna-avfallet
https://www.recyclingnet.se/article/view/584768/avfallsforbranning_ger_samhallsnytta_for_miljarder
http://www.mynewsdesk.com/se/soderenergi_ab/pressreleases/avfallsfoerbraenning-med-energiaatervinning-ger-samhaellsnytta-foer-miljarder-2411287

