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Spån från Skellefteå blir pellets i Danmark 
Spån och flis från norra Sverige går nu på export till Danmark. Där fasas fossil olja ut i kraftpro-
duktionen för att ersättas med biobränsle. En båt har nu avgått från Skellefteå hamn till Dan-

mark. En faktor som talar för svenska flis och spån är spårbarheten. 

– Vi kan se exakt var det här spånet kommer ifrån, vilket sågverk till och med. Det är 

svenskarna bra på, säger Thomas Trebbien, säljchef på Blue Point Pellets Denmark ApS. 
– Det vi vet är att danskarna är på hugget, sedan är det än så länge svårt att veta om det blir fler 

båtar, säger Per Bertilsson på Rebio AB som sålt två båtlaster på prov. 
Sveriges Television Västerbotten 19/1 

Bergs köper sågverk av sin ägare 
Bergs Timber AB har ingått en avsiktsförklaring med sin huvudägare, isländska Norvik hf om 

att köpa ett antal bolag inom Norvik Timber Industries med verksamhet i Lettland, Estland och 
Storbritannien. De aktuella bolagen har en samlad omsättning på 1 613 miljoner kronor och ett 

resultat efter skatt på 78 miljoner kronor. 

– Med den planerade affären så utökar vi vårt produkterbjudande väsentligt. Vi kommer på oli-

ka sätt att samarbeta i den nya planerade gruppen för att ytterligare förbättra lönsamheten och 
servicen till marknaden. Samtidigt kommer verksamheten att fortsätta drivas med ett starkt de-

centraliserat ansvar och under befintliga varumärken, säger Bergs Timbers vd Peter Nilsson. 
Vimmerby Tidning 22/1 

Finwire 22/1 

Bergs Timbers pressmeddelande 22/1 

Starkare biokluster i Västernorrland 
Biobusiness Arena i Sundsvall går nu upp i Processum i Örnsköldsvik och därmed får Väster-

norrland ett ännu större bioekonomiskt kluster. 

– Tillsammans kan vi bli en världsledande region inom skoglig bioraffinaderiutveckling. Vi har 
redan byggt upp en test- och demomiljö som inte många kan konkurrera med. Även i Sundsvall 

finns spetsforskning, och dessutom SCA, Valmet, Åkroken Science Park och mycket annat, 

säger Magnus Hallberg, vd för Processum i Örnsköldsvik. 
Sundsvalls Tidning 18/1 

Oroande busktallar utreds av Skogforsk 
Buskliknande tallplantor med flera toppskott har vållat oro bland skogsägarna inte minst i östra 

Götaland som främst drabbats. Nu ska Skogforsk och andra experter ta reda på vad som hänt. 
– Det finns många olika idéer om vad skadorna kan bero på. Klimat, genetik, plantodling, insek-

ter eller svampar? Många spekulerar, men ingen vet med säkerhet vad som har hänt. Vi kommer 

att knyta till oss specialister och vår ambition är att ge svar så snart som möjligt. Men med tanke 
på frågans komplexitet kommer vi sannolikt att arbeta med frågan under hela 2018, säger pro-

jektledaren Karl-Anders Högberg på Skogforsk. 
Sveriges Television Öst 19/1 

Tidningen Skogen 17/1 

Land Skogsbruk 18/1 

Skogforsks pressmeddelande 17/1 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/nu-exporteras-span-fran-sverige
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/avsiktsforklaring-klar-i-dag-20180122/
https://www.di.se/nyheter/bergs-timber-i-avsiktsforklaring-om-forvarv-av-norviks-bolag-i-lettland-estland-och-storbritannien/
http://www.bergstimber.se/kontakt/press/pressmeddelanden?releaseId=5FF7B67D422FAB69
http://www.st.nu/vasternorrland/sundsvall/landshovdingen-biobransle-blir-lika-viktigt-for-oss-som-nordsjooljan-varit-for-norge
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/skador-pa-tallar-forbryllar-forskare
https://www.skogen.se/nyheter/mystiska-tallskador-utreds
http://www.landskogsbruk.se/forskning/orsak-till-flera-toppskott-utreds/
http://www.mynewsdesk.com/se/skogforsk/pressreleases/skogforsk-leder-utredning-som-ska-ge-svar-om-skadade-tallar-2372333
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Skogsnäringen 

Skogsbaserad bioekonomi kräver mer forskning 
Skogsindustriernas forsknings- och innovationsdirektör Torgny Persson påpekar i en intervju 

att Skogsnäringen ska bli motorn när Sverige ställer om till fossilfri bioekonomi. Den nu presen-

terade forskningsagendan pekar ut vilka utvecklingsbehov som finns. 

– Vi går mot en bioekonomi och då efterfrågas produkter från skogen för att kunna ersätta 
fossilbaserade material med träråvara. Men det är inte så enkelt att gå över till en biobaserad 

ekonomi. Om det hade varit det så hade vi ju gjort det för länge sedan. Därför krävs det också 

större forskningsinsatser, säger han och nämner fyra områden; att öka tillväxten i skogen, ge-
nom ett hållbart skogsbruk, att stärka konkurrenskraften i befintliga traditionella verksamheter, 

att utveckla nya biobaserade produkter samt att öka industriellt byggande. 
Land Skogsbruk 20/1 

Bioekonomi på gång behöver liten knuff 
Det finns ett intresse för bioekonomi men det behövs en liten knuff i rätt riktning enligt Svante 

Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och deltagare på konferensen ”Fossilfritt 
Värmland - möjligheter i en modernare morgondag” i Karlstad. 

– Kombinationen av pappersindustriproduktion och biodieselproduktion gör att man kan få fram 

en bra ekonomi, så där har Sverige och Värmland unika förutsättningar, säger han. 
Sveriges Radio Värmland 18/1 

  

http://www.landskogsbruk.se/forskning/skogsnaringen-motorn-bakom-fossilfritt/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6864753
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Klimatklivet delar ut mer pengar 
Nu går det på nytt att söka bidrag till åtgärder för minskad klimatpåverkan inom programmet 
Klimatklivet. Till de åtgärder som beviljats stöd i Västernorrland hör Eon Värme Sverige AB 

som fått 12 700 000 kronor till fjärrvärmeanslutning av Bogrundets plantskola samt Sekab 

Biofuels and Chemicals AB i Örnsköldsvik som fått 300 000 kronor för marknadsintroduktion 
av biodrivmedlet ED95. Länsstyrelsen fördelar pengarna. 

Sundsvalls Tidning 18/1 

Länsstyrelsens pressmeddelande 15/1 

Stora Enso skriver på internationellt fackavtal 
Stora Enso kommer att teckna ett globalt ramavtal med de internationella arbetstagarorganisa-
tionernas organisation Industriall om hur bolaget ska agera i olika avseenden, till exempel 

respektera anställdas rätt att organisera sig fackligt, nolltolerans mot barnarbete samt rätt till 24 

timmars ledighet på varje sjudagarsperiod. 
– I och för sig har de haft sin en egen code of conducts, fast det har ju bara varit ensidigt. Nu har 

man äntligen erkänt en facklig part på internationell nivå, och det är en stor framgång för oss, 

det känns som en seger. Nu gäller det bara att avtalet efterföljs och försöka få en struktur på det 

här ute bland företaget, säger Pappers förbundsordförande Matts Jutterström. 
Dagens Arbete 18/1 

Arbetet 22/1 

Massa- och pappersindustrin 

Stora Enso sätter klimatmål 
Stora Enso har beslutat att minska sina utsläpp av växthusgaser från verksamheten med 31 pro-

cent per ton massa, papper och kartong som tillverkas fram till 2030 jämfört med basåret 2010. 

Klimatmålen har godkänts av Science Based Targets Initiative. 

– De nya målen omfattar utsläpp från vår egen verksamhet men också mål för att engagera våra 
leverantörer utmed värdekedjan, säger vd Karl-Henrik Sundström. 

ATL 23/1 

Stora Ensos pressmeddelande 23/1 

Kisas pappersindustri går bra på sikt 
Pappersbranschen som helhet går bra, främst inom massa, tissue och kartong och det är också 

förhållandet i Kisa som har tre företag i branschen. 

Absorbest som producerar superabsorbenter för sjukvård och industri meddelar bra flyt och bra 

orderingång, Finess Hygiene i Tolvmannadalen däremot har det trögare för tillfället. 
– Det beror på att vi stängde vår fabrik i Östervåla och koncentrerade verksamheten till Kisa. Vi 

har räknat med kostnader på kort sikt, men att det ska bli en långsiktig fördel för oss, säger vd 

Roger Didrick. 
Även tissueproducenten Sofidel känner av investeringen i en konverteringsfabrik 2015. 

– Om man kör i gång en ny fabrik tar det alltid en tid att bygga en kundbas. Vi har växtvärk, 

men hittills har det gått över förväntan och vi ligger längre fram än planerat både gällande 
produktion och försäljning, säger vd Robert Jensen. 

Östgöta Correspondenten 19/1 

Tidningspapperspriserna väntas stiga 
Reduktionen av tidningspapperskapacitet med omkring 870 000 årston under det gångna året 
gör att priserna på tidningspapper förväntas gå uppåt på kontinenten men även i Storbritannien 

enligt nyhetsbrevet PPI Europe. Höjningarna kan bli i storleksordningen 12 procent vilket 

motsvarar 50 euro per ton. 
Nyhetsbyrån Direkt 18/1 

  

http://www.st.nu/vasternorrland/miljoner-att-hamta-i-klimatklivet-har-ar-de-i-lanet-som-fick-pengar-senast
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/sv/nyheter/2018/sidor/ny-ansokningsomgang-klimatklivet-2018.aspx/
http://da.se/2018/01/stora-enso-tecknar-avtal-mot-barnarbete/
https://arbetet.se/2018/01/22/stora-enso-tecknar-globalt-ramavtal/
http://www.atl.nu/lantbruk/stora-ensos-nya-mal-minskade-utslapp-av-vaxthusgaser/
http://www.storaenso.com/news-and-media/Pages/Pressreleases.aspx?newsid=87D6D5776B9F0304
http://corren.se/nyheter/hogvarv-pa-het-pappersmarknad-om4967680.aspx
http://www.privataaffarer.se/borsguiden/nyheter-detaljer?NewsId=f71a9f40-f14c-41b5-9f0f-238735523349
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Reservat och energieldning oroar Pappersbasen 
Fackförbundet Pappers förbundsordförande Matts Jutterström har besökt Linde Energi i 
Lindesberg för att se på dess samarbete med industrin. Han noterar att branschen utvecklar nya 

produkter. 

– Men det är konkurrens om skogsråvara som ibland är mer lönsam att elda upp och jag 
funderar över alltfler undantag för skogsavverkningar för reservat och skydd. Det som varit 

otroligt positivt i Örebro län är Rockhammar som med nya ägare fick en ny produktionsanlägg-

ning. Alla trodde för några år sedan att Rockhammars dagar var räknade, säger han. 

I länet finns, förutom Billerud Korsnäs med 630 anställda i Frövifors och Rockhammar, Ahl-
strom Munksjös två bruk, i Ställdalen med 150 anställda samt Aspa Bruk. 

Nerikes Allehanda 19/1 

Digitaliseringen pappersbrukens största utmaning 
Den största revolutionen och utmaningen som skogs- och pappersindustrin stått inför pågår här 

och nu anser förre Holmen-chefen Göran Lundin som deltar i antologin ”Att göra skillnad - 

ingenjörer berättar” utgiven av Skogsindustriernas industrihistoriska utskott i vilken ett tiotal 
erfarna ingenjörer analyserar och funderar över skogs- och pappersindustrins utveckling. 

– För tidningspappersproduktionen är det utan tvekan digitaliseringen. Det är den mest drama-

tiska utvecklingen vi har upplevt och det gäller över hela världen, säger han och berömmer de 

satsningar som gjorts på mindre digitalt påverkbara produkter på Braviken och Hallsta. 
Även Jan Ekermann, mångårigt verksam vid Skärblacka bruk medverkar i boken. 

Norrköpings Tidningar 19/1 

Billerud Korsnäs fortsätter uppmuntra tjejer 
Billerud Korsnäs är för andra året i rad huvudsponsor till Womengineers ”Introduce a Girl to 

Engineering day”, där tjejer mellan 12-19 år får prova på ingenjörsyrket för en dag. 

Den 23 mars välkomnas 115 teknikintresserade tjejer till Billerud Korsnäs huvudkontor i Solna 
eller någon av de fem produktionsanläggningarna runt om i Sverige; Frövi/Rockhammar, Gruv-

ön, Gävle, Karlsborg eller Skärblacka. På plats får de träffa ingenjörer i förpackningsindustrin 

och se hur de arbetar samt delta i olika aktiviteter och workshops som belyser vad teknik och 

ingenjörsskap kan vara. 
IT-kanalen 22/1 

Process Nordic/processnet.se 23/1 

Norrköpings Tidningar 22/1 

Billerud Korsnäs pressmeddelande 22/1 

Skutskär nominerat till hälsopris 
Stora Enso Skutskärs bruk bär nominerat som ett av sex företag till utmärkelsen ”Sveriges 

friskaste företag” av hälsoföretaget Feelgood för sitt förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete. 
Tanken med utmärkelsen är att uppmärksamma goda exempel som motvikt mot ökade 

sjukskrivningar och osunda arbetsmiljöer. 

– Det ger oss ytterligare kraft och energi att fortsätta vårt hälsofrämjande arbete som är en viktig 

del av vår affärsstrategi, säger Johan Byström, hälsospecialist på Skutskärs bruk. 
Gefle Dagblad 19/1 

Stora Ensos pressmeddelande 22/1 

  

http://www.na.se/orebro-lan/pappersbas-tittade-pa-lokala-energisamarbeten
http://www.nt.se/kultur-noje/ett-yrkesliv-i-papprets-tjanst-om4956321.aspx
http://it-kanalen.se/billerudkorsnas-fortsatter-boosta-unga-tjejers-teknikintresse/
https://www.processnet.se/article/view/580763/boostar_unga_tjejers_teknikintresse
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/nu-vill-bruket-locka-unga-tjejer-om4972259.aspx
https://www.billerudkorsnas.se/media/pressmeddelanden/2018/billerudkorsnas-fortsatter-boosta-unga-tjejers-teknikintresse
http://www.gd.se/uppland/alvkarleby/stora-enso-i-skutskar-kan-bli-sveriges-friskaste-foretag-1
http://news.cision.com/se/stora-enso/r/stora-ensos-bruk-i-skutskar-ar-en-av-sex-finalister-i-sveriges-friskaste-foretag,c2434097
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Träindustrin 

Leverantör köper Ikea Glommersträsk 
Sågverket Ikea Industry Glommersträsk AB köps av Stockhult AB som ägs av Peter Björnsson 

som sedan tre år bedriver träförädlingsverksamhet i Litauen som leverantör till Ikea. 

– Vi kommer fortsätta leverera till sågverkets största kund Hedlunda Industri i Lycksele, och till 

övriga befintliga kunder i Sverige, Norge, Polen och Litauen. Merparten av dessa är direkt eller 
indirekt leverantörer till Ikea. Det finns en stor kompetens och erfarenhet i bolaget och jag ser 

fram emot att, tillsammans med medarbetarna, utveckla verksamheten ytterligare, säger 

Björnsson. 
Norran 18/1 

Setra höjer vinsten 
Setra Groups redovisade rörelseresultat för 2017 blev 159 miljoner kronor vilket är sex miljoner 

kronor mer än föregående år. 
– Till följd av goda marknadsförhållanden har vi kunnat öka såväl försäljningspriser som för-

säljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter. Framöver ser vi en fortsatt god efter-

frågan hos våra kunder och en positiv utveckling av trävarumarknaden både i Sverige och inter-
nationellt, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef. 

Nyhetsbyrån Direkt 24/1 

Setras pressmeddelande 24/1 

Martinsons först med Svanemärkta KL-skivor 
Martinsons blir först med miljömärkta byggskivor av korslimmat trä och kan därmed Svanen-
märka sina KL-skivor. 

– Det finns ett stort intresse för Svanenmärkt byggande så det är väldigt positivt att KL-träski-

vor klarar våra krav. Antalet färdigbyggda bostäder inklusive förskolor som är Svanenmärkta 
har ökat med 54 procent det senaste året, säger Josephine Jansson, produktspecialist på Miljö-

märkning Sverige, som ansvarar för Svanenmärkningen. 
Norran 22/1 

Land Skogsbruk 22/1 

Martinsons pressmeddelande 22/1 

Limträ fortsätter att öka 
Försäljningen av limträ ökade med sju procent under 2017 vilket därmed blev ännu ett rekordår. 

85 000 kubikmeter såldes under året mot 77 000 året innan. 

– De siffror och den efterfrågan vi ser nu är ingen tillfällighet, utan resultatet av ett paradigm-

skifte som innebär något helt nytt i byggbranschen. Det är inte minst den unga generationen 
som insett limträbyggandets fördelar och allt talar för att försäljningen av limträ fortsatt kommer 

att öka, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä. 
Branschkanalen.se 23/1 

Svenskt Träs pressmeddelande 23/1 

Strävar efter fossilfri betong 
Betongbranschen börjar nu arbeta fram en färdplan för att bli klimatneutral som en del i Fossil-

fritt Sveriges initiativ ”Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft”. Arbetet leds av för ändamålet 

nystartade Betonginitiativet där byggare, beställare och kommuner ingår. 
– Om vi ska klara att bygga de volymer som krävs de kommande åren och samtidigt leva upp 

till klimatmålen är klimatneutral betongproduktion en förutsättning. Därför är det så glädjande 

att betongbranschen och andra betongaktörer nu tar fram en plan för att klara av det, säger 
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Process Nordic/processnet.se 18/1 

  

http://norran.se/affarsliv/ikea-industry-glommerstrask-far-ny-agare-962786
https://www.di.se/nyheter/setra-okar-omsattningen/
http://news.cision.com/se/setra-group/r/setra-redovisar-okat-resultat-och-investerar-for-framtiden,c2437392
http://norran.se/affarsliv/martinsons-forst-med-svanenmarkt-kl-tra-964758
http://www.landskogsbruk.se/skog/nu-finns-miljomarkta-byggskivor/
https://www.martinsons.se/Nyheter/forst-med-svanenmarkt-kl-tra
http://branschkanalen.se/svenskt-limtra-slar-rekord-igen/
https://www.svenskttra.se/om-oss/aktuellt/2018/1/svenskt-limtra-slar-rekord-igen/
https://www.processnet.se/article/view/579975/snart_klimatneutral_betong
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Finska strejken avvärjd 
Det blir ingen träindustristrejk i Finland. Parterna Industrifacket och Skogsindustrin har godkänt 
riksförlikningsmannens medlingsbud om ett avtal till den 20 november 2019 som ger en procent 

i lönelyft i år och 0,65 procent nästa år förutom lokala lönepotter på 0,6 respektive 0,95 procent. 

Strejkvarsel hade lagts för bland andra UPM Kymmene och UPM Plywood, Stora Enso och 
Stora Enso Wood, Kotkamills, Puustelli Group, Versowood och Haapaveden Ha-Sa 

Svensk Presstjänst 20/1 

Svenska YLE 20/1 

Flera Valutec-torkar till närområdet 
Såväl Martinsons i Bygdsiljum som Norra Skogsägarna i Kåge och Sävar investerar i nya TC-
kanaltorkar från Valutec. Martinsons, som också skaffar fem kammartorkar, ökar därmed sin 

torkkapacitet med 100 000 kubikmeter medan Norra Skogsägarnas ökar med sammanlagt 

200 000 kubikmeter. 
Norran Affärsliv 22/1 

Utmärkelser till Valutec och Martinsons 
Två företag inom skogsnäringen fick utmärkelser på Alvargalan i Skellefteå. I kategorin Årets 

exportföretag gick priset till Valutec som sakta men säkert erövrar världen med sina virkestor-
kar. I kategorin Årets hållbara företag prisades Martinsons som förädlar virke från hållbart 

brukade skogar i Västerbotten på anläggningar som drivs helt av förnybar energi. 
Norran Affärsliv 19/1 

Skogsbruket 

1 500 gröna jobb redan i år 
Regeringen presenterar en satsning på gröna jobb som väntas kunna omfatta drygt 5 000 
nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020. 

– Myndigheternas målsättning är att ca 1 500 personer ska omfattas av satsningen redan 2018. 

Det kan handla om att röja skog, rusta upp vandringsleder eller städa upp runt bangårdar och 
stationer. Tanken är att de som tar del av insatsen efter ett år ska ha tillräckliga kvalifikationer 

för att kunna anställas av företag inom gröna näringar som i dag har svårt att rekrytera, säger 

närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). 
Skogsaktuellt 17/1 

Regeringens pressmeddelande 17/1 

Branschen beredd att ta vid efter gröna jobb 
– Vi tycker det är en bra satsning. Tricket för att det ska bli framgångsrikt är att projektet leder 

till jobb i branschen. Nu satsar regeringen rätt mycket på det här och de är måna om att bran-
schen tar vid när projektet är slut. Och det har både arbetsgivarna i SLA och vi sagt att vi gärna 

bidrar till, säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö om regeringens satsning på 

gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. 
Dagens Arbete 17/1 

Mera tall gav mera tall 
Projektet Mera tall har gett effekt enligt en ny utvärdering. I ett 65 000 hektar stort försöksom-

råde i Kronobergs län har skogsägarna planterat tall istället för gran vilket lett till att antalet 
plantor per klövvilt ökat med 70 procent. Jägare och skogsägare har upprepade gånger samlats 

lokalt och därmed har förståelsen ökat för skillnaderna i synen på skog och vilt. 

– Nu kan vi dokumenterat visa att samverkan och goda exempel kan vända trenden och möjlig-
heterna till lyckade tallföryngringar kan öka, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander. 

Tidningen Skogen 24/1 

  

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/174143
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/01/20/forlikningen-lyckades-den-mekaniska-skogsindustrin-fick-kollektivavtal-strejk
http://norran.se/affarsliv/efter-rekordaret-2017-valutec-far-order-fran-bade-martinsons-och-norra-skogsagarna-965132
http://norran.se/affarsliv/963694-963694
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56101/storsatsning-pa-mer-grona-jobb.html
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/drygt-5-000-grona-jobb-till-nyanlanda-och-langtidsarbetslosa/
http://da.se/2018/01/900-miljoner-till-grona-jobb/
https://www.skogen.se/nyheter/tallprojekt-minskar-betesskador
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Fördubblade avverkningsanmälningar i Kalmar län 
I Kalmar län i det närmaste fördubblades den avverkningsanmälda arealen i fjol. Skogsstyrel-
sens notering på 49 procent plus klarade inget annat län av. I Kronobergs län var ökningen 27 

procent. Prishöjningar på timmer och massaved i Sydsverige antas ligga bakom. 

– Vi ser en markant ökning i hela södra Sverige och varför Kalmar län ökar klart mest vet jag 
inte riktigt. Kanske det bottnar i stormarna Gudrun och Per som slog lite hårdare mot länen i 

väster, vilket kan innebär att Kalmar län har mer stående skog som är mogen att avverka. Dess-

utom har vi en stor skogsindustri med flera sågverk och massabruk i länet, säger Hugo Dela-

vaux på Skogsstyrelsen i Vimmerby. 
Vimmerby Tidning 24/1 

Sveriges Television Småland 17/1 

Västerviks-Tidningen 23/1 

Närheten till industrin sätter fart på avverkningarna 
I Skåne ökade den avverkningsanmälda arealen med 29 procent i fjol, omkring 800 hektar i 

månaden mot 600 året innan. 
– Den här gången beror det nog delvis på närheten till industri. Trävaruindustrin är glödhet i 

söder, och massaindustrin är också väldigt stark. I grunden drivs det av att konjunkturen in-

ternationellt både för sågade trävaror och papper och massa är väldigt stark just nu, säger Erik 

Sollander, skogspolitisk strateg på Skogsstyrelsen. 
Sveriges Radio Kristianstad 20/1 

Ökning även i Västra Götaland 
I Västra Götaland ökade den avverkningsanmälda arealen med 17,9 procent i fjol vilket placerar 

länet i mitten i södra Sverige. 

– Vi hade inte sett uppgången då vi gjorde anmälningen. Vi skrev kontraktet till priset som låg 

för den dagen, säger Dag Johansson i Björsäter som äger 50 hektar skog och skrev på med 
Södra där han är medlem för en avverkning om 3,4 hektar redan i april 2016. 

Mariestads-Tidningen 23/1 

Minskande avverkningsanmälningar i Västerbottens län 
Ökningen av avverkningsanmälningarna i fjol omfattar inte Västerbottens län där det blev en 

minskning med tio procent medan Norrbottens län ökade med knappt två procent. 

– Skogsägare kan ofta välja att avverka när virkespriset stiger, och det senaste året har priserna 
ökat betydligt mer i söder än i norr, säger Staffan Norin, chef för Region Nord på Skogssty-

relsen. 
Norran Affärsliv 18/1 

Ny timmerfub bättre men inte nog 
Apteringsspecialisten Lennart Bertilsson ser den nya formeln för att mäta timmer fast under 

bark som presenterats som en bättre metod än den matris som använts hittills. Men helt nöjd är 

han inte. 
– Det här minskar i någon mån spridningen jämfört med matrisfuben. Och det känns som ett 

viktigt erkännande att matrisfuben inte klarar mätningslagens krav, säger han men har 

invändningar om hur den nya formeln tagits fram från 198 tallstammar och 114 granstammar 
som huggits på olika platser i Sverige. 

– 114 granar får representera hela Sveriges granskog. Det här är långt ifrån vetenskapligt säkert 

säger Bertilsson som också noterar att man missar ytterligare då ingen stock längre än 52 

decimeter finns med i underlaget. 
ATL 18/1 

  

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/skogsindustrin-gar-pa-hogvarv--20180124/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/stort-intresse-for-att-avverka-skog-i-kalmar
http://www.vt.se/nyheter/vastervik/storsta-okningen-i-kalmar-lan-om4972047.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6866315
https://mariestadstidningen.se/mariestad/2018/01/23/mycket-skog-avverkades-forra-aret
http://norran.se/affarsliv/farre-vill-avverka-skog-i-vasterbotten-962428
http://www.atl.nu/skog/kritik-mot-nya-timmermatningen/
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Undersöker barrskogens nedkylningseffekt 
Forskare i Lund ska nu i ett par projekt undersöka hur stor påverkan de nordliga barrskogarna 
har på den globala uppvärmningen genom att undersöka monoterpener, en av många kolväte-

föreningar som träden släpper ut. 

– De luftburna partiklarna som barrträdens utsläpp ger upphov till är vita och reflekterar ljuset i 
sig själv och när de bildar vita moln ökar reflektionen och den nedkylande effekten. Genom att 

mäta trädens utsläpp av monoterpener kan vi ta reda på hur stor nedkylande effekt det har på 

klimatet, berättar professor Janne Rinne på institutionen för naturgeografi och ekosystemveten-

skap vid Lunds universitet. 
Docent Adam Kristensson på kärnfysikavdelningen på Lunds universitet ska bland annat 

undersöka hur mycket sotpartiklar som tas upp av träden och som därmed renar luften. 
ATL 21/1 

Höga priser driver upp norsk avverkning 
Med ökande timmer- och massavedspriser kunde Norge notera sin högsta avverkningsvolym 

sedan 1920-talet i fjol. Grantimmerpriserna gick upp med 13 procent till 490 norska kronor och 
furutimret steg med 3,4 procent till 455 kronor. Granmessaveden ökade med 12 procent till 237 

kronor kubiken. 

– Att sågtimmerpriserna är de högsta på tio år förklarar nog mycket av den historiska aktivi-

tetsnivå vi ser i skogsbruket nu. Den goda prisutvecklingen på massaved det senaste året är 
också viktig, säger Per Gullbrand Solli, sektionsledare på Landbruksdirektoratet 

ATL 20/1 

Landbruksdirektoratets pressmeddelande 12/1 

Blött Baltikum höjer norska massavedspriser 
De norska massavedspriserna har höjts med mellan 25 och 30 procent jämfört med i fjol och fler 

utländska köpare börjar intressera sig för den norska fiberråvaran. 

– Det är i gränsområdena till Sverige samt i områden nära hamnar som priserna nu ökar. Alla är 

här; Holmen, Södra, SCA och även UPM från Finland, säger Tor Henrik Kristiansen, chef för 
skogsägarföreningen Viken Skog, den största aktören på den norska virkesmarknaden. 

Kristiansen poängterar dock att det egentligen rör sig om en justering tillbaka till den nivå som 

var innan de stora norska massaindustrinedläggningarna. 
Efterfrågan i Finland och Sverige har på grund av industriutbyggnader ökat med 8-9 miljoner 

kubiketer årligen men efterfrågan i Norge beror också på blött väder i Baltikum som försvårar 

avverkning där. 
ATL 22/1 

Mer regn vållar skogsbruket bekymmer i syd 
SMHI varnar för mer regn i södra Sverige och därmed förvärras möjligheterna för skogsbruket 

att få ut virke. klass 1-varning har utgått för höga vattenflöden i östra Jönköpings län, Krono-
bergs län, Blekinge samt Skåne månaden ut. Det kan bli tjällossning nästa vecka efter en kort 

period med tjäle. 

– Det har varit en väldigt ansträngande säsong det här. Det började regna i oktober och sedan 
dess har det varit oerhört blött. Det har inneburit att tillgängligheten till skog på rot varit begrän-

sad, säger Jörgen Henriksson, vd på Vida Skog. 
ATL 23/1 

Tidig gallring minskar snöskaderisk 
Snö och vind skadade 3,7 procent av skogen mellan 2012 och 2016 enligt Riksskogstaxeringens 

statistik. Fastfrusen blötsnö i kombination med blåst, som klär ena sidan med snö, kan knäcka 

träden. Men skador kan förebyggas enligt Skogsstyrelsens skogsskadespecialist Gunnar 

Isacsson. 

– Om man gallrar och röjer sina bestånd i tid blir man mindre utsatt för snöbrott. Gallrar man 

tidigt växer sig trädens stammar mer stabila i förhållande till sin längd. Om träden däremot är 
långa och gängliga blir hävstångseffekten större. En annan fördel med att gallra tidigt är att det 

också minskar risken för skador i samband med storm, säger han 
ATL 21/1  

http://www.atl.nu/lantbruk/de-ska-se-hur-mycket-barrskog-kyler-klimatet/
http://www.atl.nu/skog/rekordavverkning-i-norge/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skogbruk-i-norge/rekordhøy-tømmeravvirkning-i-2017
http://www.atl.nu/skog/hojda-massavedspriser-i-norge-2/
http://www.atl.nu/lantbruk/varning-for-mer-regn-i-sodra-sverige/
http://www.atl.nu/skog/sa-mycket-skog-skadas-av-sno/
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Fick inte förhandla om nytt naturvårdsavtal 
Familjen Littorin på Rungarns Säteri med 300 hektar skog, varav 60 klassade som nyckelbioto-
per, har haft ett femårigt naturvårdsavtal med länsstyrelsen. Men nu vill länsstyrelsen ha ett 20-

årigt avtal i stället vilket familjen motsätter sig bland annat för att ersättningen inte kan sättas in 

på skogskonto. Ettårigt löpande avtal vill familjen ha. 
– På länsstyrelsens hemsida står att markägaren själv kan bestämma hur långa avtalen ska vara. 

Men när vi inte gick med på 20 år ville de inte ens träffa oss för att diskutera, säger Rickard 

Littorin som vände sig till Skogsstyrelsen i stället. 

– Efter att ha väntat i ett år fick vi ett förslag på ett tioårigt avtal som skulle ge 1 000 kronor per 
hektar och år, alltså hälften mot tidigare, säger han. 

ATL 22/1 

Kort naturvårdsavtal för dyrt 
– Att upprätta naturvårdsavtal är mycket arbetskrävande och kostsamt. Vi har en tajt budget där 

vi alltid tvingas göra prioriteringar. Därför siktar vi på ett långsiktigt skydd när avtalet ingås och 

det måste finnas en ambition till långsiktighet även från den andra parten, säger Katarina Rydh 
på länsstyrelsen i Uppsala. 

ATL 23/1 

Skogsstyrelsen vill ha långsiktigt skydd 
– Skogsstyrelsen vill ha så långsiktigt skydd som möjligt. Avgörande är balansen mellan natur-
vårdsnytta och den administrativa kostnaden. I det här fallet kunde vi vara effektiva och åter-

använda en del av länsstyrelsens data. Då kunde vi tänka oss en så kort avtalstid som 10 år för 

att hitta en lösning, säger Ellen Salomonsson på Skogsstyrelsen om erbjudandet till familjen 
Littorin. 

ATL 23/1 

Fel att inte ersätta nyckelbiotop över fem procent 
”Kräver vi att allt ska sparas så ska det som överstiger cirka 5 procent ersättas. Om det gick till 

som du beskriver så var det ett oriktigt agerande från vår sida”, skriver Skogsstyrelsens region-

chef Staffan Norin och dess distriktschef Carina Olofsson-Boström i en replik till Marianne 

Johansson, Rosvik, som fick fem hektar av familjens skog klassad som nyckelbiotop 2006 men 
inte fått ersättning. 

”Regeringens agerande med höjda anslag för formellt skydd samt att en del ska gå särskilt till de 

fastigheter som har en hög andel nyckelbiotoper är ett sätt att försöka lösa problematiken”, skri-
ver de vidare. 

Piteå-Tidningen 23/1 
Marianne Johanssons debattinlägg: Piteå-Tidningen 16/1 

Ingen ersättning efter nej till första budet 
Marianne Johansson i Rosvik erbjöds 60 000 kronor i ersättning av en representant från 
Skogsstyrelsen för en nyckelbiotop som värderats till 200 000 kronor. 

– Det kändes som att det kom en förmyndare uppifrån. Det var ingen dialog utan bara att skriva 

på. När vi inte ville göra det blev han sur och gick, sedan har vi inte hört någonting från dem, 
säger Marianne Johansson. 

Piteå-Tidningen 19/1 

Biotoper förändras över tid 
– Vem är nyckelbiotopen till för och vem sparar vi för? I en levande skog växer det fram olika 

biotoper under en 100-årsperiod. Men de som klassas som det nu finns inte kvar om 50 år, då är 

det något annat istället, säger Lars-Ivar Pettersson, Norra skogsägarna, Piteå-Älvsbyn skogs-

bruksområde. 
– När nyckelbiotoper började inventeras var det ursprungligen sagt att det skulle vara områden 

på en halv upp till två–tre hektar och att vi skulle få ersättning för det. I dagsläget kan en 

markägare plötsligt bli av med 20–30 hektar utan att få ersättning. Det har blivit så stora arealer 
att det inte går att driva ett skogsbruk, säger han vidare. 

Piteå-Tidningen 19/1  

http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-naturvardsavtal-halverar-ersattningen/
http://www.atl.nu/lantbruk/frivilligt-for-bagge-parter/
http://www.atl.nu/lantbruk/avtalen-ar-inte-tankta-att-ge-full-ersattning/
http://www.pt.se/opinion/debatt/vi-vill-komma-overens-med-skogsagarna-10756545.aspx
http://www.pt.se/opinion/debatt/ett-han-mot-sma-skogagare-10749664.aspx
http://www.pt.se/nyheter/pitea/marianne-kanner-sig-bestulen-pa-sin-skog-10753229.aspx
http://www.pt.se/nyheter/pitea/skogsagare-tar-strid-for-sin-mark-10753226.aspx
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Erbjudande om ersättning drogs tillbaka 
När Jan-Olof Östling nekades avverka sin fjällnära skog fick han först erbjudande om kompen-
sation, 187 000 kronor vilket var virkesvärdet plus 25 procent, men det drogs sedan tillbaka 

sedan han och de andra delägarna accepterat. Hans fall har nu valts ut som pilotfall av LRF. 

Avgörande är att myndigheterna inte anser att en skog ingår i en pågående markanvändning. 
– En redan öppnad gruva är pågående markanvändning och har man skog kan den avverkas, 

alltså är det pågående markanvändning. Får man inte bruka den ska man ha ersättning för det, 

säger Magnus Norberg, LRF:s jurist som anser att skog är lika med skogsbruk. 
Östersunds-Posten 22/1 

Miljonstrid om ofrivilligt naturreservat 
Tommy Hegestrand fick sina 3 800 hektar fjällnära skog i Lofsdalen omgjord till naturreservat 

mot sin vilja. Nu kräver han högre ersättning än staten vill betala, 72 miljoner kronor mot er-
bjudna 26 miljoner kronor. Mark- och miljödomstolens ska nu avgöra värdet. 

Hegestrand fick skogen av Bergvik för en symbolisk krona men hans bolag Mellanåsen AB 

köpte samtidigt aktier i Bergvik för 45 miljoner kronor. 
Kammarkollegiet vill betala skogens värde vid överlåtelsen för ett år sedan minus 40 procent 

eftersom den som fjällnära skog har stora inskränkningar i skogsbruket. 
Östersunds-Posten 22/1 

Ökad samsyn om naturvärden 
”– Helvetet är tomt, och alla jävlar är här i skogen. Så citerade en bekant Shakespeare, när 

Greenpeace stoppade en SCA-avverkning. Sedan bloggade han och kallade aktivisterna för 

gröna khmerer, balkongbiologer, miljötalibaner, ekofascister, skogsterrorister, naturmuppar och 
asfaltsflummare. Han fick många ’gilla’ på nätet, men sakfrågan struntade han i. Skogsfolket på 

SCA var dock kloka och meddelade ödmjukt att man kanske gjort fel. Nu ska man med Green-

peace inventera skogen på nytt” skriver Leif Öster i en krönika där han lyfter fram en ökad 
samsyn mellan miljörörelsen och skogsnäringen i en del frågor exempelvis ersättningsmark vid 

reservatsbildning och flexibla lösningar vid skogsskydd. 
Land Skogsbruk 20/1 

Vill se samverkan vid inventeringar 
Södramedlemmarna Karl Johan Höckerdal och Ingemar Thorstensson i Mönsterås skogs-

bruksområde replikerar på Skogsgruppen Oskarshamns kritik av Södra som drivit frågan om att 

stoppa nätpublicering av avverkningsanmälningar. 
”Det står Skogsgruppen, liksom andra föreningar, fritt att söka samverkan med markägare och 

erbjuda både kunskap och resurser. I stället väljer man oftast att smyga omkring oanmälda och i 

syfte att sätta dit någon. Det kanske är det som är den verkliga drivkraften?”, skriver de och 
poängterar att det idag finns omkring 120 miljoner fler lövträd i Götaland än för 25 år sedan och 

att hyggena inte är större än ett par hektar i genomsnitt. 
Barometern 19/1 

Skogsgruppen Oskarshamns tidigare insändare: Barometern 13/1 

Vill att Sveaskog finansierar skogsskyddet 
”Sveaskogs innehav av plantageskog och biologiskt mindre värdefull skog borde i sin helhet 

användas för att finansiera skydd av värdefulla biotoper. Detta kan göras genom byten, men det 

är förmodligen ofta svårt då enskilda skogsägare inte kan flytta sin verksamhet alltför långt, 
eller genom att man säljer statens innehav och köper eller skyddar annan skog”, skriver skogs-

ägaren Karl Ljungvall i Orsa i en debattartikel där han fortsätter: 

”Om man antar att man faktiskt kan finansiera ett skogsskydd genom att avyttra statens innehav 

av plantageskog och mindre biologiskt värdefull skog kan man tänka sig att det räcker för att 
skydda 10–20 procent av skogsmarken”, skriver han. 

ATL 23/1 

  

http://www.op.se/jamtland/harjedalen/jan-olof-ostling-nekas-ersattning-nar-han-inte-far-avverka-sin-fjallnara-skog-det-ar-ren-stold
http://www.op.se/jamtland/harjedalen/tommy-stammer-staten-pa-72-miljoner-efter-tvangsinlosen-av-skog-statens-motbud-26-miljoner
http://www.landskogsbruk.se/kronikor/vett-och-etikett-i-skogsdebatten/
http://www.barometern.se/insandare/vi-har-en-stolt-tradition-av-transparens/
http://www.barometern.se/insandare/skogsnaringen-ar-radd-for-synpunkter/
http://www.atl.nu/debatt/ett-avvecklat-sveaskog-ar-bra-fran-miljosynpunkt/
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Svensk skog inte som sydliga plantager 
Sveaskogs skogspolitiske chef Olof Johansson bemöter påståendet från Stig-Olof Holm, före-
ningen Skydda skogen, om att de svenska skogarna är plantager liknande dem i Sydostasien, 

Brasilien och Australien. 

”Det är en miljö som skiljer sig kraftigt från de nordliga svenska skogar som författaren be-
skriver. Många av dessa skogar innehåller visserligen nästan enbart tallar i samma ålder men 

tallen är ett naturligt skogsträd i Sverige”, skriver Johansson och lyfter också fram ekosystem-

tjänster som vattenrening och viltproduktion. 

”Våra nordliga skogar växer långsamt och de skogar vi har i dag är i hög grad resultatet av äldre 
tiders brukande, med en annan skogsvårdslagstiftning och annorlunda syn på skogsbruk. Sedan 

början av 1990-talet har de frivilliga avsättningarna av naturvårdsarealer inom skogsbruket ökat 

kraftigt och i dag undantas fler träd, dungar, skogar och landskap än tidigare”, skriver han 
vidare. 

Svenska Dagbladet 23/1 

Sveaskogs webbplats 23/1 
Stig-Olof Holms debattinlägg: Svenska Dagbladet 12/1, Gefle Dagblad 17/1 

Kritisk till virkesköparnas råd 
”Vackra gallrade skogar älskas av de flesta. Men landskapet är bara en sida av myntet. Lika 
bekymmersamt är när råden från virkesköparna är ekonomiskt tokiga för den lilla skogsägaren. 

Att till exempel avverka sin skog inför en förestående försäljning av egendomen, är ett av de 

absolut sämsta råden man kan lyssna på”, skriver skogsägaren Leif Öster i en debattartikel. 

”I 30 år har jag själv varit skogsägare och träffat kompetenta, seriösa och välutbildade virkes-
köpare. Tyvärr har jag också träffat på motsatsen. Hemma på vår skogsgård växer alla svenska 

trädslag, så jag brukar fråga virkesköparna om de kan se skillnad på våra vanligaste lövträd. Det 

kan de sällan”, skriver han vidare och hävdar att en nära granne efter virkesköparens råd gallrat 
ut för 25 000 kronor vilket sänkt fastighetens värde med en halv miljon kronor. 

Svenska Dagbladet 17/1 

Likåldrig skog fungerar inte 
”I en riktig skog finns träd med olika ålder, oftast av olika slag och död ved i olika stadier. Efter 

kalavverkning, markberedning och nyplantering så blir det plantager där alla träd är likadana, 

och har samma ålder. Det är helt onaturligt. Översatt till människan skulle det innebära att alla 

som bor på en ort är lika gamla, till exempel 25 år och på en annan ort är alla 43 år. Sådana 
platser skulle ju inte funka och det gör det inte i skogen heller”, skriver Margareta Wikström i 

Naturskyddsföreningen i Dalarna i en replik till Mellanskogs ordförande Karin Perers i en på-

gående debatt. 
Dala-Demokraten 24/1 

Tidigare inlägg av Karin Perers Dala-Demokraten 14/1 

Margareta Wikströms debattinlägg: Dala-Demokraten 7/1 

Karin Perers ursprungliga debattartikel: Dala-Demokraten 2/1 

Inga ”bedrövliga produkter” 
”Tidholm ser inga poänger i att vi i vårt skogsland delar med oss av virke och massa till männis-

kor som lever i länder som saknar skog. Aldrig, aldrig skulle jag – som Tidholm – kalla barn-
blöjor för ’bedrövliga produkter’. För barn i fattigdomens verklighet kan de betyda skillnaden 

mellan liv och död. För kvinnor kan mensskydden betyda både god hälsa och möjlighet att 

arbeta. Fina furubrädor skapar hälsosamma hus och inredningar. En femtedel av all svensk 

virkesexport går nu till Nordafrika, och det är en sanning som gör mig glad”, skriver Mellan-
skogs ordförande Karin Perers i en replik till Thomas Tidholm i en pågående debatt där han 

kritiserat påståendet att skogsvaruexport är solidarisk. 
Hela Hälsingland 24/1 

Thomas Tidholms tidigare replik: Hela Hälsingland 6/1 

Karin Perers ursprungliga debattartikel: Hela Hälsingland 4/1 

  

https://www.svd.se/sveriges-skog-kan-inte-jamforas-med-plantager
https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2018/sveriges-skog-kan-inte-jamforas-med-plantager/
https://www.svd.se/plantager-pa-vag-ersatta-mycket-av-sveriges-skog/om/debatten-om-skogen
http://www.gd.se/opinion/debatt/tradplantager-ar-inte-skog-skapa-inte-monokulturer
https://www.svd.se/virkeskoparnas-rad-driver-fram-fler-kalhyggen
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-sverige-har-aldrig-haft-sa-lite-riktig-skog-som-nu
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattreplik-vi-har-aldrig-haft-mer-skog-i-sverige-an-nu
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-biologisk-mangfald-ar-det-begreppet-inte-kant
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-skogsexport-ar-solidaritet-blir-till-bostader-och-hygienartiklar-over-hela-jorden
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/skogsexport-ar-solidaritet-3
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/hur-fel-far-man-ha
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/skogsexport-ar-solidaritet-1
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Avverkningsförbud utan ersättning är som en stöld 
Göteborgs-Postens (ob.lib.) ledarskribent Aleksandra Boscanin tar upp Kammarkollegiets be-
slut att ersättning inte ska utgå för avverkningsförbud i fjällnära skog i en ledare. 

”Med anledning av Kammarkollegiets ställningstagande finns skäl att vara orolig över statens 

syn på äganderätten. Att förbjuda avverkning av skog – och inte betala ut någon ersättning – är 
mer eller mindre att betrakta som statlig stöld av privat egendom. I princip äger staten skogen då 

den bestämmer vad som får göras med den, utan att kompensera markägaren med en krona. 

Man kan också fråga sig varför privatpersoner ska förvalta skyddsvärd skog åt staten om de inte 

får kompensation för detta? Ersättning handlar inte bara om att värna äganderätten, utan också 
om att värna den skog som staten gör anspråk på att vilja skydda”, skriver hon. 

Göteborgs-Posten 21/1 

Nej till fjällnära ersättning jämförligt med övergrepp 
”Det staten gör nu kan jämföras med kommunistiska diktaturers övergrepp på människors egen-

domar, vilket vid flera tillfällen resulterat i hungersnöd hos befolkningen då marken inte tillåtits 

brukas. Staten ska vara stark där den behövs men inte göra anspråk på människors egendom”, 
skriver Moderaternas riksdagskandidat Kjell Jansson i en debattartikel med anledning av att 

ersättning för nej till avverkning i fjällnära skog inte betalas ut i avvaktan på att Kammarkolle-

giet och Naturvårdsverket utreder ersättningsfrågan. 
Norrtelje Tidning 24/1 

Skyddsvärd skog som lägenhet utan kök 
Centerns riksdagsledamöter Eskil Erlandsson och Helena Lindahl liknar i en debattartikel 

statens ingrepp i skogsägarens äganderätt vid att inte låta en lägenhetsägare använda köket för 
att det har ett kulturellt värde och måste skyddas. 

”Detta skulle förstås ingen gå med på. Det skulle ju innebära att lägenheten inte kan användas 

som det är tänkt. Dessutom blir lägenhet väldigt svår, för att inte säga omöjlig, att sälja. /…/ 
Ändå sker faktiskt detta, men för investeringar i form av skog. Markägare som köpt skog i 

närheten av fjällen förbjuds nämligen att bruka sin egen skog. Anledningen är att avverkningen 

kan strida mot intressen som är av betydelse för natur och kultur”, skriver de. 

”Familjer som placerat sina besparingar i skogen riskerar att bli ruinerade, när de varken kan 
bruka skogen eller få ersättning för att staten förbjuder avverkning. Att sälja skogen är förstås 

också svårt. Vem vill köpa skog som inte kan ge någon avkastning?” fortsätter de. 
Expressen 22/1 

Gammal skog känsligare för granbarkborre 
Mångårige skogsbrukaren Göran Hindefelt i Söderbärke kritiserar förhållandet att allt mer 

skog läggs ut till naturvårdsområde eller beläggs med avverkningsrestriktioner, ibland utan 
ekonomisk ersättning.  

”Vissa hävdar att gammelskogen håller på att ta slut och måste därför avsättas till naturvårds-

område. Nu är det ju faktiskt så med både träd och människor – vid hög ålder avtar både tillväxt 

och produktionsförmåga. Det innebär att till exempel granens kådflöden minskar på våren vilket 
granbarkborren känner av och angriper trädet. Kan kådflödet ej täppa till ingångshål och gångar, 

lägger barkborren sina ägg som kläcks och ynglen lever gott i bark och bast och övervintrar i 

marken. Åren därpå mångdubblas angreppen. Barren faller av och träden torkar. Anser man 
fortfarande att det då är levande skog?”, skriver han. 

Land Skogsbruk 20/1 

Planteringsrekord i Norge 
Norska Statskog planterade i fjol 2,1 miljoner plantor vilket är rekord för det statliga bolaget 

som äger 4,6 miljoner hektar produktiv skog och är Norges största skogsägare. 

– Hållbar skogsförvaltning är en del av lösningen för att nå nationella och internationella kli-

matmål. Där spelar plantering en avgörande roll, säger bolagets skogschef Monica Sellæg 

Grindberg. 
Skogsaktuellt 22/1 

Statskogs pressmeddelande 22/1  

http://www.gp.se/ledare/statlig-st%C3%B6ld-av-egendom-1.5071996
http://www.norrteljetidning.se/opinion/debatt/overgrepp-att-ta-ifran-skogsagare-ratten-att-avverka
https://www.expressen.se/debatt/staten-gor-just-nu-skogen-vardelos/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/har-vi-rad-att-skydda-mer-gammelskog/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56136/norskt-planteringsrekord.html
https://www.statskog.no/nyheter/statskog-med-ny-planterekord
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Inga fornminnesskador i ekopark Böda 
Företrädare för Sveaskog påpekar i en debattartikel att bolaget inte har skadat fornlämningar i 
ekopark Böda, vilkets hävdats i media på senare tid. Inga skador har inrapporterats i dess interna 

avvikelsesystem. 

”Vi är medvetna om områdets känsliga karaktär och är därför extra försiktiga. Vi har bland 
annat vid ett flertal tillfällen, innan en kommande åtgärd, konsulterat såväl Länsstyrelsen som 

en arkeolog för en förhandsbedömning”, skriver de  

”Som i alla våra ekoparker har vi en löpande dialog i med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 

innan vi utför våra planerade åtgärder. Dessutom har vi, som nämnts ovan, anlitat expertis och 
tillämpar skonsammare skogsbruksmetoder där så krävs. Ett exempel är markberedning där vi 

inte tillämpar de traditionella metoderna utan istället minimerar påverkan på jordlagret”, avslu-

tar de. 
Ölandsbladet 20/1 

Många faktorer vid plantköp 
Det handlar inte bara om gran eller tall när skogsägare köper plantor enligt Lisa Halvardsson, 
säljare och uppdragsansvarig på Svenska Skogsplantor i Sunne. 

– Jo, ibland vill kunderna pröva nytt. De är nyfikna på plantering och skötsel av udda barrträd-

slag som till exempel douglas, sitka eller lärk. Eller så har de funderingar på föryngring av löv-

träd. De finns i sortimentet, men på olika ställen, så det gäller för mig att hitta de rätta prove-
nienserna så att de passar odlingsplatsen. När det gäller tall och gran behövs ofta råd. Trädslag, 

barrot eller täckrot, behandlade eller obehandlade, markbeskaffenhet – det är många frågor som 

behöver svar för att det ska bli rätt, säger hon. 
Tidningen Skogen 23/1 

Rekrytering behövs från hela folket inte halva 
”Hälften är inte dubbelt så bra. Konkurrenskraftiga gröna näringar behöver rekrytera från hela 
befolkningen, inte halva. De smartaste och duktigaste ska hamna hos oss. Oavsett kön”, skriver 

Mellanskogs kommunikationschef Marie Wickberg i en krönika där hon diskuterar Metoo-

uppropet och de effekter det borde ha. 

”Låt det bli vårt gemensamma nyårslöfte: nu tar vi tag i det här. Nu reagerar vi nästa gång kol-
legan, medarbetaren eller vännen utsätts för kränkande behandling. Vi säger ifrån, vi anmäler, vi 

pratar med chefen. Vi sopar inte under mattan. Det är nog nu. För att vara tydlig: det gäller all-

deles särskilt om du är man. Det är oftast kvinnor som utsätts och att ’bita ifrån’ när det sker är 
sällan lätt när man är ung, nyanställd och i kraftig minoritet”, skriver hon vidare och påminner 

om att fler kvinnor än män studerar på högskolan och fler kvinnor tar examen, även på traditio-

nellt manligt dominerade fält som civilingenjörsprogrammen. 
ATL 21/1 

Handslag utan verkan 
Det är fortsatt höga betsskador i skogen trots det så kallade Handslaget, en överenskommelse 

mellan Bergvik Skog, Sveaskog, LRF, Skogsindustrierna och Svenska Jägareförbundet om 
bland annat återbeskogning med lämpligt trädslag, bra samarbetsklimat mellan skogsbruk och 

jägare samt samsyn om att Skogsstyrelsens metod för älgbetesinventering, Äbin, är rättvisande 

och objektivt. Markägarnas utslagsröst i älgförvaltningsgrupperna ska dessutom användas 
restriktivt och med omdöme. 

– När det finns fog för att använda utslagsrösten ska man göra det. Det skrivelsen tog sikte på är 

att det fanns exempel på att man hotat med att använda utslagsrösten och så ska det inte vara, 
säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna. 

– Det går bra, men det kommer att ta flera år innan det ger resultat. Man kan alltid hitta fel, men 

nu har vi det här handslaget och nu ska vi utveckla det, säger Torbjörn Larsson, ordförande i 

Svenska Jägareförbundet. 
ATL 22/1 

  

http://www.olandsbladet.se/asikter/svar-pa-kritik-om-sveaskogs-skotsel-av-ekopark-boda/
https://www.skogen.se/nyheter/plantor-jakt-och-grus-det-ar-lisas-varld
http://www.atl.nu/kronika/sex-goda-anledningar-att-appladera-metoo/
http://www.atl.nu/skog/handslaget-har-inte-minskat-skadorna/
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Utfodring kan öka älgbetesskador 
Utfodring av älg kan öka betestrycket enligt forskaren Annika Felton på SLU i Alnarp. Älgar 
som får energirikt foder balanserar det med att äta mer kvistar än normalt. Det talar emot 

utfodring med exempelvis betor, potatis och morötter eftersom det då ökar betet av kvistar i 

skogen. 
ATL 22/1 

Energin 

40 år av spillvärme till Piteås hushåll 
Piteå kommuns energibolag har i 40 år tagit del av fjärrvärme från Smurfit Kappa, som hette 

Assi då samarbetet inleddes. Idag levererar bruket 95 procent av fjärrvärmen till kommunen. 

– Förr gick det varma vattnet direkt ut i älven. Ett enormt resursslöseri. Att använda spillvärmen 

som fjärrvärme har många vinnare, inte minst miljön, säger Smurfit Kappas vd Per Swärd. 
– Fjärrvärmen har många fördelar. Inte minst är den till 100 procent miljövänlig förnybar 

energi. Den är också långsiktigt hållbar med ett förhållandevis lågt energipris. Vi slipper årligen 

800 lastbilar med släp lastade med olja och minskar utsläppen av koldioxid med 85 000 ton, 
säger Pite Energis vd Daniel Fåhraeus. 

Norrbottens Affärer/Piteå-Tidningen 23/1 

Talloljan kan ge 1 000 glesbygdsjobb 
Veckans beslut i EU-parlamentet om att tallolja även fortsättningsvis ska klassas som biobränsle 

kan bidra till att det skapas uppemot 1 000 nya jobb i Sverige. 

– Det gör att vi kan gå vidare med våra investeringsplaner, det kommer att ge uppskattningsvis 

uppemot tusen arbetstillfällen i glesbygd inom några år, säger Helene Samuelsson, kommu-
nikationschef på Preem. 

Sveriges Radio Ekot 19/1 

Vill informera kontinenten om skog 
Skånska Dagbladets (c) ledarskribent Yngve Sunesson är oroad av det kontinentala motståndet 

mot att använda skog som bränsleråvara mot bakgrund av den dramatiska sessionen i EU-parla-

mentet där tallolja och stubbar till sist godkändes som icke klimatpåverkande bränsleråvaror. 
”Att de länder som skövlade sin skog för hundratals år sedan nu försöker förklara hur Sverige 

och Finland ska hushålla med sina skogar är absurt, men viktigare är att den linjen skulle för-

svåra omställningen från fossilberoende till förnybart. Att skogens roll är så omstridd i EU visar 

att kunskaperna om skogen är alltför begränsad. En informationskampanj behövs”, skriver han. 
Skånska Dagbladet 18/1 

Skogsindustrin lättad efter EU-beslut 
Skogsindustrin är lättad sedan EU-parlamentet beslutat att skogen ska ses som hållbar råvara för 
biodrivmedel. 

– Beslutet ligger i linje med Sveriges ambitioner. Det ligger också i linje med de ambitioner 

Sverige har kopplat till Bränslebytet där man avser att restprodukter från skogsbruk och massa-
industri ska ersätta bensin och diesel. Det här ger grönt ljus till industrin att det vi gör är fram-

tiden, säger Henrik Brodin, projektledare för ett fossilfritt Södra. 

– Skogen har så här långt klarat sig ganska bra medan jordbruksområdet är riktigt dåligt, som 

vanligt. De grödbaserade drivmedlen är den stora potentialen. Där finns de lägre kostnaderna. 
Vi har mycket mark i träda, säger Svebios vd Gustav Melin. 

ATL 18/1 

  

http://www.atl.nu/skog/algarna-ater-vad-de-behover/
http://www.norrbottensaffarer.se/na/ett-varmande-samarbete-nm4746996.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6865012
http://www.skd.se/2018/01/18/tall%C2%ADol%C2%ADjan-ar-raddad-till-glad%C2%ADje-for-kli%C2%ADmatet/
http://www.atl.nu/lantbruk/reaktionen-positiv-fran-skogsindustrin/
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Välkommet besked om tallolja 
”Veckans besked att EU-parlamentet säger ja till biobränsle av tallolja är mycket välkommet. 
Därmed undanröjs ett avgörande hinder för satsningar i ny biodrivmedelsproduktion i Sverige”, 

skriver Dagens Nyheters motorskribent Lasse Swärd i en krönika. 

”Här finns väldiga resurser i skogen. Drivmedelskoncernen Preem framställer i samarbete med 
skogsindustrin råtalldiesel av tallolja i en anläggning i Piteå. Bränslet vidareförädlas sedan i 

Preems raffinaderi i Göteborg till grön HVO-diesel, som blandas in i fossil diesel. Tillgången 

till tallolja är dock begränsad. Preem räknar i bästa fall på att kunna fördubbla produktionen i 

Piteå från 100 000 ton till 200 000 ton. Den stora råvarupotentialen ser Preem och andra aktörer 
i lignin, som likt tallolja utvinns ur massabrukens stora flöden av svartlut. Andra skogliga 

råvaror är grenar, toppar och andra rester. Även sågspån är högintressant”, skriver han. 
Dagens Nyheter 20/1 

Skogen måste ha en nyckelroll i fossil utfasning 
”Det kunde ha gått illa men under onsdagen landade Europaparlamentet till slut på fötterna. 

Stubbar och tallolja ska ses som förnybara bränslen. Beslutet är en seger för Fredrick Federley 
(C), Christofer Fjellner (M) och Jytte Guteland (S), som samtliga har påverkat i rätt riktning. 

Men ställningstagandet är också viktigt för skogsbruket och för klimatet”, skriver Östersunds-

Postens (c) ledarskribent Petter Bergner. 

”Skogen bara måste få spela en nyckelroll i utfasningen av det fossila. Vi ska bygga hus av den, 
vi ska tillverka drivmedel och innovativa produkter av den och vi ska givetvis också framställa 

papper. Skogen ska brukas klokt, för prioriteringar måste göras, men det borde ligga i allas 

intresse att det som huggs ned tas tillvara på bästa sätt. Därför gäller det att bringa ordning i 
diskussionen. Argumentet att vi inte ska bränna upp skogen tål nämligen att nyanseras” skriver 

han vidare och nämner diskussionen om artskydd och naturvärden som han anser bör hållas på 

rätt nivå. 
Östersunds-Posten 19/1 

Sol bättre än ved 
”Det är redan flera anläggningar på gång för att elda ved i areella el-anläggningar, bland annat i 

Frankrike och Storbritannien. Skogar i USA och Kanada fälls för att förse EU med el. Man kan 
fråga sig hur hållbart detta är, särskilt om man vet att energiinnehållet i skogsprodukter är bra 

mycket mindre än det i vissa andra källor, vilket betyder mer koldioxidutsläpp per producerad 

kilowattimme. Ett mycket bättre sätt att minska utsläppen skulle vara att använda mindre fossila 
energislag, mindre "biobränslen" och el, och att bygga ut solelsproduktionen. Det skulle leda till 

att skogen kan stå kvar och lagra in kol från atmosfären”, skriver David van der Spoel, profes-

sor i biologi och talesperson i föreningen Skydda Skogen i en replik till EU-parlamentarikern 

Fredrik Federley (C) som i en debattartikel prisat bioenergins miljönytta. 
Svenska Dagbladet 22/1 

Fredrik Federleys debattartikel: Barometern 17/1, Svenska Dagbladet 15/1 

Mer satsning på klimatnyttiga biobränslen behövs 
”Flera av de politiska grupperna i parlamentet, så också min egen, var tudelade angående bio-
drivmedel. Bland annat om talloljan ska räknas med bland de råvaror som anses förnybara i 

framtiden. Det gällde också synen på stubbar och stamved, om EU ska få reglera vad de ska 

användas till, och även frågan om första och andra generationens biodrivmedel. Där valde vissa 

ett väldigt stelbent synsätt i hur man mäter detta, istället för att utgå från klimatnyttan”, skriver 
Socialdemokraternas Europaparlamentariker Jytte Guteland i en krönika sedan paramentet 

röstat för att tallolja och stubbar ska få räknas som förnybara bränslen i det så kallade förny-

bartdirektivet. 
”Vi svenska socialdemokrater vet att svenska biodrivmedel har en enorm potential och klimat-

nytta, men det ser dessvärre inte lika bra ut i andra delar av Europa. För att nå målen i Paris-

avtalet krävs att vi satsar mer på biobränslen med hög klimatnytta. Det gäller för biobränslen 
från våra fält, men också från skogen”, forsätter hon. 

Borås Tidning 20/1 

  

https://www.dn.se/ekonomi/motor/ja-i-eu-banar-vag-for-mer-biodrivmedel-i-sverige/
http://www.op.se/opinion/ledare/petter-bergner-ge-skogen-en-nyckelroll-i-den-grona-omstallningen
https://www.svd.se/centerns-engagemang-for-miljon-klingar-falskt
http://www.barometern.se/debatt/for-smaland-ar-skogsbruket-viktigt-det-far-inte-hotas/
https://www.svd.se/eu-krafter-forklarar-krig-mot-svensk-miljopolitik
http://www.bt.se/ledare/guteland-skal-att-jubla-over-stubbar-stamved-och-tallolja/
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Vill ha HV100 även i små diselbilar 
Trafikverkets miljöexpert Håkan Johansson anser att fler tillverkare borde godkänna biodriv-
medlet HVO100 för dieselmotorer. 

– De flesta tillverkare för tunga lastbilar och bussar har också godkänt HVO100 som drivmedel. 

Det skulle vara en fördel om även dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar kan köra på 
HVO100. Det skulle göra det enklare att klara klimatmålen på sikt, säger han 

Dagens Nyheter 20/1 

 

https://www.dn.se/ekonomi/motor/fler-biltillverkare-bor-godkanna-hvo100/

