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Både Stora Enso och entreprenören krävs på brandböter 
Kammaråklagare Christer Sammens begär att tingsrätten dömer såväl Stora Enso Skog AB 

som entreprenören MB Skog AB för allmänfarlig vårdslöshet för den stora skogsbranden i 

Västmanland. Han yrkar på företagsböter på fem miljoner kronor för vardera företaget. Han 
påpekar bland annat bristen på brandvakt och tillräcklig släckningsutrustning när arbetet 

utfördes. 
Vestmanlands Läns Tidning 26/1 

Expressen 26/1 

Sveriges Radio Gävleborg 26/1 

Tidningarnas Telegrambyrå 26/1 

Åklagarmyndighetens pressmeddelande 26/1 
Se även sidan 5 

Setra startar fönster- och dörrfabrik 
Setra kommer att etablera sin första förädlingsverksamhet till hösten i Långshyttan där dörrar 

och fönster skall tillverkas. Idag finns där en limträfabrik. Cirka 20 personer kan få arbete. 
– Vi ser en stor efterfrågan på ett mer förädlat sortiment både i Sverige, Skandinavien och hela 

världen. Vi har redan en jättebra träindustri i Långshyttan! Det här är ett steg i rätt riktning för 

oss. Vi kommer kunna utnyttja kompetens och resurser på plats i båda våra verksamheter. Pro-
duktionsvolymen kommer ligga på runt 45 000 kubikmeter färdiga komponenter, säger Setras 

vd Hannele Arvonen som inte utesluter produktion av andra komponenter i framtiden. 
Dala-Demokraten 25/1 

Skogspriserna uppåt i Norrland 
Priserna stiger kraftigt på skogsmark i norra Sverige enligt fastighetsmäklaren LRF Konsults 

senaste statistik. I söder jämnar priserna ut sig. För landet som helhet landar priserna på 415 

kronor per skogskubikmeter vilket är en ökning med 3,8 procent under det gångna året. 
I Jämtland, Västernorrland samt Norrbottens och Västerbottens kustland har genomsnittspriser-

na stigit uppemot 15 procent medan lägre nivåer i inlandet drar ner snittet för hela övre och mel-

lersta Norrland till 11,7 procent. En skogskubikmeter kostar nu 276 kronor. 
I mellersta Sverige steg priserna med 2,6 procent till genomsnittspriset 415 kronor per skogs-

kubikmeter. I Götaland noteras en liten prisökning i norr, oförändrat i Småland och en liten 

sänkning i Skåne, Halland och Blekinge. 
Norran Affärsliv 25/1 

ATL 25/1 

LRF Konsults pressmeddelande 24/1 
Se även sidan 7 

Förtroende minskar betesskadorna 
Fler tallplantor är sättet att minska betesskadorna i Jönköpings län vilket man kommit fram till 

inom projektet Mera tall där skogsägare och jägare börjat samverka och samtala. 

– Medan skogsägarna tycker att jägarna skjuter av alldeles för lite vilt, tycker jägarna att skogs-
ägarna planterar alldeles för lite tall. Men genom att inleda våra möten med att prata om sådant 

alla är överens om, har vi lyckats skapa ett förtroende mellan deltagarna som gjort det möjligt 

att även ha en bra dialog om frågor man inte ser likadant på, säger Skogsstyrelsens projektledare 
Hasse Bengtsson. 

JKPGNews 24/1 
Se även sidan 9 

 

http://www.vlt.se/vastmanland/aklagare-kraver-att-foretag-ska-betala-miljonbelopp-for-skogsbranden
https://www.expressen.se/nyheter/aklagare-kraver-10-miljoner-for-skogsbranden/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6870598
https://www.nyteknik.se/miljo/skogsbolag-kravs-pa-miljonbelopp-for-storbranden-i-vastmanland-6895356
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=D077A1F2DC4F94CE
http://www.dalademokraten.se/dalarna/hedemora/tjugotal-nya-jobb-nar-setra-expanderar-i-langshyttan
http://norran.se/affarsliv/trendbrott-stigande-priser-pa-skogsmark-i-norr-och-vasterbotten-966478
http://www.atl.nu/skog/har-ar-skogsmarkspriset-rekordhogt/
https://www.lrfkonsult.se/press/vara-publikationer/skogsagare/prisstatistik/kraftigt-stigande-priser-pa-skogsmark-i-norra-sverige-prisutjamning-i-sodra-sverige
https://jkpgnews.se/nyheter/farre-algar-och-radjur-ska-ge-fler-tallar-i-skogen/
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Skogsnäringen 

Trävaror och kraftliner lyfter SCA 
SCA:s rörelseresultat för 2017 blev 2,5 miljarder kronor vilket var 360 miljoner kronor mer än 
föregående år. Det är framförallt trävarorna samt kraftlinern från Obbola som gått bra. Även 

massapriserna har gått upp men ombyggnaden på Östrandsfabriken håller nere leveranserna 

något. Även ökade kostnader för Östrands utbyggnad påverkade resultatet nedåt. 

– Vi har bra kontroll på kostnader, produktiviteten har ökat, liksom produktionen på flera om-
råden. Tunadals sågverk, fabriken i Obbola och pappersmaskin 5 i Ortviken satte alla produk-

tionsrekord under sista kvartalet, säger vd Ulf Larsson. 

För fjärde kvartalet 2017 blev vinsten 779 miljoner kronor vilket var 270 miljoner kronor mer 
än för sista kvartalet året innan. 

Sundsvalls Tidning 30/1 

Nyhetsbyrån Direkt 30/1 

Tidningarnas Telegrambyrå 30/1 

SCA:s pressmeddelande 30/1 

Lägre resultat än väntat för Holmen 
Holmens rörelseresultat för det fjärde kvartalet i fjol blev 421 miljoner kronor vilket var något 
lägre än förväntat. Resultatet för affärsområdet Kartong blev 106 miljoner kronor mot 232 mil-

joner kronor för motsvarande kvartal året innan men då ingår ett underhållsstopp som kostade 

170 miljoner kronor, vilket var mer än beräknat, på grund av produktionsstörningar vid uppstart 

och större underhållsinsatser. Papper gav också ett lägre resultat än väntat, 55 miljoner kronor, 
vilket berodde på säsongsmässigt högre kostnader. 

– Våra möjligheter att fälla och transportera timmer från skogen påverkas av det varma vädret i 

Syd- och Mellansverige, säger vd Henrik Sjölund. 
Nyhetsbyrån Direkt 30/1 

Land Skogsbruk 30/1 

Holmens pressmeddelande 30/1 

Högre vinst för Sveaskog 
Sveaskog genomförde 52 markaffärer i fjol och sålde totalt 13 800 hektar inom ramen för 

markförsäljningsprogrammet. Det gav en intäkt på 190 miljoner kronor. 
– Resultatet år 2017 överträffade våra förväntningar, mycket tack vare att vi i några större 

affärer lyckades hitta flera intresserade köpare. Huvuddelen av utbudet har legat i de västliga 

delarna av Norrlands inland, säger Viveka Beckeman, chef för staben för juridik och fastigheter 

på Sveaskog. 
Det operativa rörelseresultatet för 2017 blev drygt 1,2 miljarder kronor vilket är elva procent 

högre än året innan. Högre priser och bättre resultat i plantverksamheten, reavinster från 

försäljning av annan mark än skogsmark ligger bakom. 
Land Skogsbruk 29/1 

Norran Affärsliv 29/1 

Nyhetsbyrån Direkt 26/1 

Sveaskogs pressmeddelande 23/1  

http://www.st.nu/naringsliv/starkt-slut-pa-fjolaret-for-sca-nytt-produktionsrekord-for-tunaldals-sagverk
http://www.atl.nu/skog/battre-resultat-for-sca/
http://nsd.se/nyheter/battre-an-vantat-av-sca-nm4752440.aspx
https://www.sca.com/sv/om-sca/aktuellt/pressmeddelanden/2018/bokslutsrapport-2017/
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/holmens-vd-varmt-vader-kostade-under-fjarde-kvartalet-6895997
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/holmen-saljer-skogsfastighet-for-100-miljoner/
https://www.holmen.com/sv/press/pressmeddelandearkiv/pressmeddelanden/pressmeddelanden/holmens-bokslutsrapport-for-2017-2018-01-30/
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/sveaskog-salde-mark-for-190-miljoner/
http://norran.se/affarsliv/sveaskog-saljer-skogsmark-i-norrlands-inland-968818
https://www.di.se/nyheter/skog-sveaskog-forbattrar-resultat-och-hojer-utdelning/
https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2018/bokslutskommunike-2017-okat-operativt-rorelseresultat-drivet-av-ett-starkt-marknadslage---styrelsen-foreslar-hojd-utdelning-till-agaren-staten/
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Billerud Korsnäs gick bättre än väntat 
Billerud Korsnäs rörelseresultat för 2017 blev 2 241 miljoner kronor. Det är 196 miljoner kro-
nor bättre än året innan. 

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 521 miljoner kronor vilket är 310 mil-

joner kronor bättre än motsvarande period 2016 och bättre än väntat. 
Arbetarbladet 29/1 

Tidningarnas Telegrambyrå 29/1 

Nyhetsbyrån Direkt 29/1 

Billerud Korsnäs pressmeddelande 29/1 

Massa- och pappersindustrin 

Chefen går från Gruvön till Nordic Paper 
Anita Sjölander lämnar posten som fabrikschef på Billerud Korsnäs Gruvöns bruk för att bli 

produktionsdirektör i Nordic Paper den 1 juli. 
– Det är självfallet tungt att mitt i jättesatsningen vid Gruvön bruk lämna Billerud Korsnäs, men 

jag kunde inte motstå erbjudandet från Nordic Paper, säger hon. 

– Det är ett härligt go i organisationen vid Gruvön och jag är övertygad om att satsningen på det 
nya kartongbruket blir en stor framgång, säger hon och upp ger att den beräknade fördyringen 

av den nya kartongmaskinen från 5,7 till 6,7 miljarder kan bli något mindre. 

– I dag kan vi inte komma med några exakta siffror, men vi hoppas givetvis att i slutfasen kunna 
hålla nere kostnaderna, säger Anita Sjölander. 

Nya Wermlands-Tidningen 26/1 

Värmlands Folkblad 26/1 

Oväntade stenblock fördyrar Gruvöns nya maskin 
Markförhållandena vid Gruvön visade sig vara besvärligare än vad provborrningarna inför byg-
get av den nya kartongmaskinen visade. Det är en av orsakerna till en kostnadsökning med en 

dryg miljard kronor för utökad pålning i den blockterräng man först trodde var solitt urberg.  

– Vi har stött på ett antal oväntade problem. En del i det är att markförhållandena varit svårare 
än vad som förutsetts. Vi har påbörjat en analys av som gjort att projektet blivit så mycket dyra-

re, säger Anita Sjölander, fabrikschef vid Gruvöns bruk. 
Nya Wermlands-Tidningen 24/1 

Grönlutslam provas mot tungmetallsläckage 
Mark och miljödomstolen har bifallit Västerviks kommuns begäran om att få prova att hälla i 

grönlutslam, en restprodukt från pappersindustrin, för att minska läckaget av tungmetaller från 

varphögarna vid Gladhammars gruvor. Det är ett alternativ till att forsla bort högarna som 
kommunen ålagts att göra i en tidigare dom. 

Västerviks-Tidningen 31/1 

UPM och Åbo Akademi i forskningssamarbete 
UPM och Åbo Akademi har slutit ett ramavtal om utökat samarbete inom pappers-, cellulosa- 

och energiforskning. Det finns redan ett etablerat samarbete inom hydrogel av nanofibrer från 

cellulosa. 

– Vi letar aktivt och globalt efter nya strategiska partner. Det här avtalet stärker vårt nätverk av 
strategiska partner, säger Pekka Hurskainen, UPM:s direktör med ansvar för strategisk utveck-

ling inom teknologiområdet. 
Vasabladet 25/1 

Åbo Akademis pressmeddelande 25/1 

  

http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/billerud-korsnas-gar-battre-trots-storningar-i-produktionen
http://nsd.se/nyheter/billerud-korsnas-lyfter-efter-rapport-nm4751852.aspx
https://www.di.se/nyheter/billerud-korsnas-resultat-starkare-an-vantat/
https://www.billerudkorsnas.se/media/pressmeddelanden/2018/bokslutskommunike-januaridecember-2017
https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/01/26/anita-sjolander-lamnar-gruvons
https://www.vf.se/grums/sjolander-slutar-pa-gruvon/
https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/01/24/km7-ska-bli-klar-i-tid
http://www.vt.se/nyheter/vastervik/gront-ljus-till-gron-lut-om4981817.aspx
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/174836
http://www.abo.fi/public/sv/News/Item/item/13587
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Billerud Korsnäs ställer öppna frågor 
Billerud Korsnäs lanserar det nya kommunikationskonceptet ”What if?”, med ambitionen att 
inspirera fler att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. I konceptet byts 

klassisk produktplacering ut mot öppna frågor som inbjuder till eftertanke och dialog. 

– För att bidra till en hållbar framtid räcker det inte för Billerud Korsnäs att enbart vara kund-
centrerat. Vi måste samarbeta och bygga vår verksamhet på ett planetcentrerat sätt och förstå de 

långsiktiga konsekvenserna av vår och våra kunders verksamhet, säger Johan Dyrendahl, kom-

munikationsdirektör på Billerud Korsnäs. 
Dagens Opinion 31/1 

Billerud Korsnäs pressmeddelande 31/1 

Träindustrin 

Högre fart på Sävar såg 
Nu har den första stocken rullat igenom den nya datortomografen, en CT-log från Microtec, på 
Norra Skogsägarnas såg i Sävar och full produktionshastighet väntas komma igång kring må-

nadsskiftet. 

– Driftsättningen har gått enligt plan och vi har testat alla funktioner och räknar med att börja 

köra skarpt under vecka fem, säger Johan Oja, teknisk chef. 
Med CT-logen i funktion kan man byta ut den sista bandsågsgruppen i Sävars såglinje och 

installera en höghastighetsbandsåg, HPS, från Söderhamn Eriksson/USNR i juli. Det ökade 

produktionsflödet gör att Norra även investerar i ytterligare en ströläggare från C Gunnarssons 
Verkstad. Med en inköpt TC-tork från Valutec dessutom kommer Sävar såg upp i en kapacitet 

på 270 000 kubikmeter efter investeringar på totalt 70 miljoner kronor. 
Ny Teknik 26/1 

Skogsaktuellt 25/1 

Entreprenad 25/1 

Norras pressmeddelande 25/1 

Högre vinst för Bergs 
Bergs Timbers rörelseresultat för det brutna räkenskapsårets första kvartal blev efter skatt 15,8 

miljoner kronor, en förbättring jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår med 

12,4 miljoner kronor. Omsättningen ökade med 27 procent till 344,2 miljoner kronor. 

Företagets årsstämma, där delårsrapporten presenterades, beslutade att räkenskapsåret hädan-
efter ska sammanfalla med kalenderåret genom att innevarande räkenskapsår förlängs från den 

1 september till den 31 december. 
Vimmerby Tidning 25/1 

Nyhetsbyrån Direkt 25/1 

ATL 26/1 

Bergs Timbers pressmeddelande delårsrapport 25/1 

Bergs Timbers pressmeddelande årsstämma 25/1 

Två torkar till Finland 
Valutec har sålt ytterligare två kanaltorkar, nu till Finlands största privatägda sågverkskoncern 
Versowood och dess sågverk i Vierumäki. 

– Vi har länge planerat att öka vår årsproduktion från 1,3 miljoner kubikmeter till 1,5 miljoner 

kubikmeter men haft en flaskhals i virkestorkningen. Den får vi bort i och med investeringen, 
säger Versowoods vd Ville Kopra. 

Norran Affärsliv 29/1 

Valutecs pressmeddelande 29/1 

  

http://www.dagensopinion.se/billerudkorsn%C3%A4s-vill-bli-f%C3%B6r%C3%A4ndringsambassad%C3%B6r
https://www.billerudkorsnas.se/media/pressmeddelanden/2018/nytt-kommunikationskoncept-accentuerar-billerudkorsnas-som-forandringsambassador
https://www.nyteknik.se/automation/deras-sagverk-rontgar-180-meter-stock-i-minuten-6895277
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56188/laddar-for-full-produktion-i-sveriges-modernaste-saglinje.html
https://www.entreprenad.com/article/view/581483/datortomografen_ar_igang
http://www.norra.se/omnorra/informationochpress/pressmeddelanden/Pages/tar-fram-stockens-maximala-varde.aspx
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/bergs-timber-redovisade-vinst-pa-15-8-miljoner-pa-arsstamma-20180125/
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/vinstlyft-for-bergs-timber-6895196
http://www.atl.nu/lantbruk/battre-resultat-for-bergs-timber-3/
http://www.bergstimber.se/kontakt/press/pressmeddelanden?releaseId=26FC92EB7F1F1A7B
http://www.bergstimber.se/kontakt/press/pressmeddelanden?releaseId=653C6F543A339379
http://norran.se/affarsliv/valutec-saljer-virkestorkar-till-stor-finsk-koncern-968963
https://news.cision.com/se/valutec/r/jamnare-torkkvalitet-i-fokus-nar-versowood-investerar-i-torkar-fran-valutec,c2440134
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Skogsbruket 

Stora Enso Skog bestrider åtal för skogsbranden 
– Nu ska det ske en noggrann prövning av alla omständigheter, i och med att målet kommit in 
till tingsrätten. Men bolaget bestrider att det finns skäl för åklagarens talan. Åklagaren ska 

styrka att bolagen genom oaktsamhet har vållat branden, och då får man noga pröva orsakssam-

band och direkt utlösande orsaker till branden. Vi ska nu inkomma med ett yttrande över det 
här. Det kan inte uteslutas att det finns egen bevisning för oss att åberopa, säger Stora Enso 

Skogs juridiska ombud, advokat Tomas Nilsson. om att Stora Enso åtalas som vållande till 

skogsbranden i Västmanland. 
Vestmanlands Läns Tidning 26/1 

Ansvar viktigare än bötesbelopp för skogsbranden 
– I det här fallet är det fråga om företag och näringsverksamhet i första hand. Istället för att jaga 

några mellanchefer tycker jag att det här ligger på företaget. Båda bär ett ansvar för att detta har 
ägt rum för att man inte avhöll sig från att arbeta, och båda har ett lika stor ansvar, säger kam-

maråklagare Christer Sammens som nu yrkar på tio miljoner kronor i företagsbot för Stora 

Enso Skog och entreprenören i samband med den stora skogsbranden i Västmanland. 
Sammens förklarar också beloppets storlek: 

– Det finns tabeller över till exempel oljeutsläpp och annat man kan använda sig av, men det är 

ju inte samma sak. En markering att det här är straffbart är viktigare. Det är mer väsentligt att få 

svar på ansvarsfrågan än att klämma ut en massa belopp i böter, säger han. 
Vestmanlands Läns Tidning 26/1 

LRF vill skärpa kraven vid markbredning 
LRF vill se nya ny praxis för markarbete i skogen sedan åklagaren krävt företagsbot för Stora 
Enso Skog och entreprenören för den stora skogsbranden i Västmanland. 

– Man skulle ha vatten eller brandvakter med sig, så man undviker sånt här i framtiden, säger 

Elisabeth Pettersson på LRF. 
Sveriges Radio Västmanland 26/1 

Småländsk skogsstrategi 
Tolv regionala aktörer i Småland med koppling till regional utveckling och skog har gått sam-
man och tagit fram en skogsstrategi för att stärka företagande med koppling till skogens resurser 

samt underlätta att fler av skogens värden används hållbart. Bland de medverkande finns Skogs-

styrelsen, länsstyrelserna i Småland, Lantbrukarnas riksförbund och Linnéuniversitetet. 

– Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlings-
värde och sysselsättning. Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad 

ekonomi och för att minska klimatpåverkan, säger Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs 

län och ordförande i skogsstrategins styrgrupp. 
Sveriges Television Småland 25/1 

Växjöbladet 31/1 

Land Skogsbruk 26/1 

Länsstyrelsen i Kronobergs läns pressmeddelande 25/1 

Fler kvinnor mål för ny skogsstrategi 
En del av den nu sjösatta småländska skogsstrategin är att se till så att kvinnorna blir fler i 

skogsbruket. En av dem som redan är där är Skogsstyrelsens inspektor Åsa Andersson: 

– Det fantastiska är att utforma ett jobb som markägaren blir nöjd med, exempelvis att man 
gallrar vid en husknut för att få in lite mer ljus eller utsikt till huset och han blir riktigt nöjd, då 

känner man att man har gjort ett jättebra jobb, säger hon. 

– När man anställer och bara letar bland män, så får man liksom hälften av alla kompetenta 
sökanden istället för 100 procent. Och detta är ju ett problem redan på lägre nivå när det handlar 

om utbildningar, att det oftast är fler män som söker till skolor och utbildningar, säger Anders 

Hildingsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jönköpings län.  
Sveriges Television Småland 25/1 

http://www.vlt.se/vastmanland/stora-enso-bestrider-yrkandet-kan-komma-med-egen-bevisning-kring-branden
http://www.vlt.se/vastmanland/aklagaren-viktigare-markera-att-det-ar-straffbart-an-att-klamma-ut-massa-boter
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6871291
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/skogsstrategi-for-okat-sysselsattning-och-jamstalldhet
http://www.vaxjobladet.se/index.php?placid=1&placid_text=2&id=5476
http://www.landskogsbruk.se/skog/smalands-skogsstrategi-ar-har-en-stor-dag/
http://extra.lansstyrelsen.se/skogsstrategismaland/sv/start/Documents/Pressmeddelande%2025%20januari%202018.pdf
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/fler-kvinnor-ska-lockas-till-skogen
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Skogspriserna upp 7,5 procent i Östergötland 

I Östergötland har priserna på skogsmark stigit med i genomsnitt 7,5 procent under det gångna 
året enigt LRF Konsult som analyserat omkring 1 000 försäljningar i landet. Företaget har cirka 

20 procent av skogsfastighetsmarknaden. 

– Vi ser ett ökat intresse för skogsmark och ett starkt skäl till det är högkonjunkturen och den 
låga räntan. Man tror kanske att börsen nått en topp, säljer och vill investera i skogsmark i stäl-

let. Hela 35 procent av köparna är förstagångsköpare. För tio år sedan var den siffran omkring 

20 procent, säger Roland Hultman på LRF konsult i Linköping. 
Östgöta Correspondenten 25/1 

Prisstatistiken ingen värderingsmall 
Småland har haft den största höjningen av skogspriserna de senaste 10 åren med över 30 pro-

cent. Under 2017 stannade de dock upp något men nivån är ändå hög enligt LRF Konsult som i 
sin statistik inte tar med åker- och betesmark, byggnader och heller inte generationsskiften. 

– Var marken är belägen, beskaffenhet, vägnät, jakt med mera, är faktorer som också spelar in. 

Som vanligt så bör man alltså handskas varsamt med statistiken och ha den insikten att det inte 
är någon värderingsmall. Däremot kan man utläsa trenderna och avvikelserna jämförelsevis 

mellan år, säger Magnus Engström vid LRF Konsults Vimmerbykontor. 
Vimmerby Tidning 26/1 

Måttliga prisförändringar på virke 
Virkespriserna förändrades mycket lite under fjolåret enligt Skogsstyrelsens statistik. Massa-

vedspriserna steg med en procent medan priserna på sågtimmer sjönk med tre procent. Under 

det sista kvartalet steg priserna dock något jämfört med samma period året innan. Såväl massa-
ved som timmer steg med tre procent. 

Land Skogsbruk 30/1 

Skogsstyrelsens nyhetsmeddelande 30/1 

Norska massavedspriser höjs – svenska pressas 
ATL:s medarbetare Birgitta Sennerdal tar i en marknadskrönika upp massavedspriserna som 
ligger fast i Mellansverige trots ökad efterfrågan. 

”Mycket regn i Baltikum har gjort avverkningsförhållandena ytterst besvärliga och trots pris-

höjningar har inte industrin fått ut de volymer som behövs. Därför är nu alla inköpare i Norge 
och konkurrerar om virket. Norska massavedspriser höjdes med 50 kronor per fastkubikmeter i 

början av januari, vilket betydde en prisökning på mellan 25 och 30 procent jämfört med för ett 

år sedan”, skriver hon och noterar att det inte längre rör sig enbart om marginalvolymer. 
”Med prishöjningar i Norge klarar man sig säkert igenom bristsituationen. Men det är en tråkig 

utveckling vi har sett de senaste åren, att priserna pressas ned i Mellansverige. Det ligger i allas 

intresse att hålla i gång gallringsaktiviteten i den svenska skogen”, fortsätter hon.  
ATL 31/1 

Nya tag för terminal i Ljusdal 
Ljusdals kommun tar nya tag för att få bort virkesterminalen från Ljusdals centrala delar till en 

bättre plats. Bräntaområdet har varit aktuellt men motstånd från markägarna gör att man nu tar 
ett omtag och riktar blickarna mot ett förslag från Billerud Korsnäs, Mellanskog, Stora Enso, 

Sveaskog och Trätåg om en mindre terminal bekostad av bolagen, kommunen och regionen. 

– Det är skogsbolagen som ska använda terminalen. Om de är ihoppratade ur ett näringslivs-
perspektiv vore det jättekonstigt om vi som kommun inte lyssnar på vad de vill. När projekt 

Bränta är avslutat och näringen kommit in med en viljeyttring bör vi lyssna, säger kommunchef 

Nicklas Bremefors. 
Hela Hälsingland 28/1 

  

http://corren.se/nyheter/sa-mycket-okar-priset-pa-ostgotsk-skog-om4976148.aspx
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/fortsatt-hogkonjunktur-for-skog--20180126/
http://www.landskogsbruk.se/skog/priset-upp-med-en-procent-pa-rundvirke/
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/sma-prisforandringar-pa-rundvirke-2017/
http://www.atl.nu/marknadskronika/dyr-import-nar-industrin-behover-mer-massaved/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/brantaprojektet-skrotas-nu-kan-kommunen-undersoka-ny-central-timmerterminal
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Många toppbrott i Dalarna och Hälsingland 
Förra veckans myckna snöande har lett till många knäckta träd i Dalarnas och Hälsinglands 
skogar. Skogsstyrelsen uppmanar skogsägarna att hålla uppsikt. 

– Vi har inte någon totalbild av läget men på flera håll i Dalarna och Hälsingland har vi sett att 

skogarna drabbats av toppbrott, säger Magnus Hedspång, skadesamordnare vid Skogsstyrelsen 
i Dalarna. 

– Skogsägarna bör inventera sin skog för att hitta eventuella skador så man kan ta reda på den 

skadade skogen när det blir möjligt, säger Nils Frank, skadesamordnare vid Skogsstyrelsen i 

Gävleborg. 
Hela Hälsingland 25/1 m.fl. 

Sveriges Radio Gävleborg 25/1 

Sveriges Television Gävleborg 25/1 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 25/1 

Snöskadorna har ökat på senare år 
Snöskadorna har ökat i skogarna på senare år enlig Skogsstyrelsen. Det innebär merarbete och 

merkostnader för skogsägarna. I vinter har bland annat Norrbottens läns västra delar, mellan 
Överkalix och Gällivare drabbats av orsakar tung, blöt snö som fryst fast på grenarna. 

Sveriges Radio Norrbotten 27/1 

Fler stormar höjer försäkringspremierna 
Skaderegleringen efter stormen Ivar som drabbade mellersta Norrland vid Lucia 2013 är nu klar 

för Länsförsäkringars del. 

– Vi har betalat ut 140 miljoner kronor och stormen Ivar är vår största skada i Jämtlands län ge-

nom tiderna. Det är ungefär 2 000 skogsägare som fått ersättning men sedan är det många som 
inte har försäkring och många som enbart har brandförsäkring, säger Ola Rörborn vid Länsför-

säkringar Jämtland som också noterar att stormarna blivit fler och att återförsäkringarna som 

bolagen har i sin tur blir dyrare. Skogsägarnas premier har nu höjts med tre kronor per hektar. 
Länstidningen Östersund 31/1 

Stopp för virkestransporter på östgötavägar 

Några nya dispenser för tung trafik på Kalbovägen och ett antal andra vägar i Finspång ges inte 
längre. Nu är det 12 ton som gäller förutom för mjölk-, diesel- och fodertransporter till och från 

gårdarna. Enligt gällande plan ska vägen förbättras 2019. Skulle det bli kallt den närmaste tiden 

kan virkesbilar möjligen få köra nattetid. 

– Det är vädret vi har, med stora temperaturväxlingar som är orsaken. Det är tjällossning i ytan 
och tjäle en bit ner som står och trycker. Till sist orkar inte vägkroppen längre med de här 60 

ton tunga transporterna, säger Henrik Johansson, projektledare för underhåll vid Trafikverket i 

Linköping. 
Norrköpings Tidningar 25/1 

Avstängd väg irriterar skogsägare 
Kalbovägen i Finspångs kommun har hittills i vinter trafikerats på dispens från Svevia av stora 
lastbilsekipage men nu dras alla dispenser in vilket vållar problem för skogsbruket. 

– Det privata skogsbruket ligger på cirka 4 000 hektar skogsmark. Det handlar om en avverk-

ning på ungefär 27 000 skogskubikmeter per år vilket motsvarar cirka 600 timmerbilstransporter 

per år. Till det kommer bolagsskogarna, säger Birgitta Yrjas, på Södras distrikt Finspång. 
– Varför ska vi behöva söka dispens när alla ändå får det. Varför täcker de inte över skyltarna så 

alla vet att man kan åka på vägen, säger Ingrid Göransson, som tillsammans med sin make 

Sven driver Ölmetorps gård med totalt 240 hektar skog. 
Avstängning under tjällossningen kan de acceptera men så länge skogsvägarna är farbara borde 

de allmänna vägarna också vara det. 
Norrköpings Tidningar 24/1 

  

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/varningen-orovackande-snomangder-knacker-traden-problem-for-elnatet
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6870044
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/skogsagare-varnas-efter-snorik-och-blasig-vinter
https://via.tt.se/pressmeddelande/stora-snomangder-knacker-traden?publisherId=415163&releaseId=2118281
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6871379
http://www.ltz.se/jamtland/stormen-ivar-blaste-ivag-140-miljoner-hos-lansforsakringar
http://www.nt.se/nyheter/finspang/stopp-for-tung-trafik-pa-flera-vagar-om4976475.aspx
http://www.nt.se/nyheter/finspang/avstangda-vagar-stor-skogsagarna-om4975113.aspx
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Packad skogsbilväg tål mer 
En ny studie från Skogforsk visar att det är lämpligt att packa en skogsbilvägs vägkropp innan 
man lägger på det översta gruslagret som med fördel kan packas det också eftersom ett packat 

ytlager minskar spårbildningen. 
Land Skogsbruk 23/1 

Fyra rapporter för bättre skogsproduktion 
Fyra arbetsgrupper bestående av representanter från skogsnäringen har tagit fram en lång rad 

möjliga åtgärder som kan förbättra produktionen i svensk skog. Resultatet presenteras nu i fyra 

rapporter. 
– Tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för att vi ska kunna fasa ut fossila resurser. Ska 

vi kunna förbättra produktionen i skogen behöver olika aktörer samverka. En samverkanspro-

cess är ett bra sätt att tillsammans hitta lösningar som kan ge resultat. Arbetsgrupperna har nu 
gett oss ett viktigt underlag i det arbetet att arbeta vidare med, säger Carl Appelqvist, projekt-

ledare vid skogsenheten på Skogsstyrelsen. 

Produktionshöjande åtgärder, effektivare skogsskötsel, infrastruktur och begränsning av skogs-
skador har varit teman för de fyra grupperna. 

Land Skogsbruk 31/1 

Skogsstyrelsens nyhetsmeddelande 31/1 

Skogsstyrelsen effektivare med drönare 
Drönare kan effektivisera Skogsstyrelsens fältarbete avsevärt när det gäller skadeinventering 
men även olaga avverkningar eller förstörda fornlämningar. Och hittills har det inte kommit 

några negativa reaktioner från allmänheten till Nicola Karlsson i Torsby som är en av myn-

dighetens första utbildade drönarpiloter 
– Nej, det har inte hänt hittills. Vi informerar om vad vi gör och att vi inte sprider några bilder 

med människor på. Det är viktigt att tala om vad man gör och varför, säger hon. 
Sveriges Television Värmland 25/1 

Många bestämmelser kvar för enklare drönarflyg 
Reglerna för drönare blir enklare efter den 1 februari men det finns fortfarande många som 

måste följas. Viktgränsen är sju kilo och max flyghöjd 120 meter. Dessutom måste den alltid 

vara inom förarens synhåll. Kring flygplatser råder restriktioner och över militära områden, 
fängelser, kärnkraftverk eller Stockholms slott är det förbjudet. 

Tidningarnas Telegrambyrå 28/1 

Nya tag för vitryggig hackspett 
Nu startar ett nytt projekt för att rädda den vitryggiga hackspetten genom att öka tillgången på 

lövskog. Projektet drivs av länsstyrelsen i Uppsala län, Naturskyddsföreningen och Skogsstyrel-

sen tillsammans med Skansen och Sveaskog. 

– Genom att gynna vitryggig hackspett så gynnas drygt 200 andra sällsynta arter också. Det är 
ett helt ekosystem i lövskogen som är vitryggig hackspetts hemmamiljö, säger Maria Forslund, 

handläggare på länsstyrelsen som har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att göra frågan om vit-

ryggen prioriterad på nationell nivå. 
Land Skogsbruk 25/1 

Föreslår ekotjänstavgift för köp av skyddsvärd skog 
Skogsägaren Stig-Olof Holm replikerar på ett debattinlägg av Per Nyström som påpekat att 
enskilda skogsägare drabbas när myndigheterna inrättar naturreservat. 

”Problemet ligger mer i att staten inte budgeterar tillräckliga medel för skydd av skog. Detta 

skulle delvis kunna lösas om skogsägarkollektivet hjälpte till lite och sköt till medel. Även 

aktiebolag, kyrkan, kommuner och andra som äger skog, kanske skulle bidra. En ekotjänstavgift 
bör inrättas, som baseras på hur mycket virke man levererar till industrin. Avgiften bör fonderas 

och bidrag från fonden bör sedan kunna sökas för skydd av skog”, skriver Holm. 
Land Skogsbruk 25/1 

Per Nyströms debattartikel: Land Skogsbruk 6/1 

  

http://www.landskogsbruk.se/forskning/packa-vagen-innan-den-grusas/
http://www.landskogsbruk.se/skog/ny-rapport-om-skogsproduktion/
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/ett-steg-narmare-konkreta-produktionsmal-i-skogen/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/dronare-myndighetens-nya-redskap
https://www.ekuriren.se/nyheter-fran-tt/gronare-for-dronare-men-viktigt-ha-koll/
http://www.landskogsbruk.se/skog/arbete-med-att-radda-hackspett-borjar/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/ta-hansyn-till-miljon-och-demokratin/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/ar-demokratin-hotad-av-miljofundamentalister/
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Framgång med kompletterande älgbetesinventering 
Samverkan mellan människor är till bakom att man nu fått igång tallplanteringen igen i södra 
Sverige inom om projektet Mera tall. Förutom möten har man också arbetat praktiskt med att 

etablera ett par inventeringsmodeller som komplement till, men inte ersättning för, Skogs-

styrelsens älgbetesinventering Äbin. 
– Det uppkom ibland diskussioner om att man inte känner igen resultaten från Äbin. För att 

motverka detta och öka kunskapen om de lokala förhållandena hade vi två förslag, dels en 

enklare variant som är att titta på hur det ser ut när det gäller till exempel förekomst av rallarros 

som man kan se efter när man ändå är ute i skogen. Det andra förslaget var det vi kallar Älg-
hultsmetoden, en enkel betestrycksinventering som görs i samband med spillningsinventeringen 

och som ger ett hyfsat resultat, säger projektledare Ove Arnesson, Skogsstyrelsen. 
Land Skogsbruk 27/1 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 24/1 

Certifieringsmodellen riskerar att falla 
”Enligt Skogsstyrelsens egna föreskrifter och allmänna råd ska åtgärder som berör en nyckel-

biotop anmälas för samråd. Låt oss därför enas kring att nyckelbiotoper handlar om något mer 

och något större än att inhämta kunskap”, skriver Södras näringspolitiske kommunikatör Mar-

cus Svensson i en replik till Göran Rune, Skogsstyrelsen, på dennes påpekande att nyckelbio-

topsinventeringen är ett kunskapsunderlag. 

”Genom att myndigheten så drastiskt förändrar förutsättningarna för certifierade markägare, 
som lovat att inte avverka nyckelbiotoper, är risken uppenbar att modellen riskerar att falla. Nu 

ska förstås inte enbart Skogsstyrelsen klandras för detta, utan även en regering med en miljö-

minister som öppet erkänner att förslaget kommer direkt från Naturskyddsföreningen”, skriver 

Svensson vidare. 
Land Skogsbruk 27/1 

Göran Runes tidigare replik Land Skogsbruk 13/1 

Marcus Svenssons tidigare replik: Land Skogsbruk 30/12 

Göran Runes debattartikel: Land Skogsbruk 25/11 

Isolerade öar av bevarad skog räcker inte 
”För den biologiska mångfaldens skull räcker det inte att spara små isolerade öar av riktig skog i 

ett hav av kalhyggen och trädodlingar. Större sammanhängande områden behöver skyddas. För 
att ta oss från dagens undermåliga skyddsnivå, och för att plåstra om ett sargat skogslands, anser 

vi att Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsen identifiering av värdetrakter är dagens bästa till-

gängliga verktyg och kunskapsunderlag”, skriver Lina Burnelius, som är ansvarig för skogsfrå-
gor på Greenpeace Sverige, i en replik till Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsför-

bund, som bland annat uttryckt att naturvårdsorganisationer ”utgör minoritetsgrupper i 

samhället där ett särintresse är överordnat helhetssynen”. 
Dala-Demokraten 24/1 

Anders Petterssons debattinlägg: Dala-Demokraten 16/1 

Mångfald förlorad med enbart tall 
”Olof Johansson, skogspolitisk chef vid Sveaskog, skriver i en replik om det nordsvenska 

skogsbruket att svenska trädmonokulturer inte kan liknas vid trädplantager på södra halvklotet. 
Han har rätt i detta när det gäller gödsling och giftbesprutning, det sker inte i de svenska plan-

tagerna. Men han har fel i att biologisk mångfald och ekosystemtjänster skulle förekomma i 

samma utsträckning i plantagerna som i skogarna. Ersätter man en vanlig skog, där det tidigare 

fanns olika träd, granar, björkar, aspar, rönnar, sälgar, tallar, med rader av enbart tall i samma 
ålder, går en stor del av den biologiska mångfalden förlorad”, skriver Stig-Olof Holm i en 

slutreplik i debatten om plantageskogsbruk. 
Svenska Dagbladet 25/1 

Olof Johanssons tidigare inlägg: Svenska Dagbladet 23/1, Sveaskogs webbplats 23/1 

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

  

http://www.landskogsbruk.se/skogsskotsel/lyft-for-mera-tall-negativa-trenden-ar-vand/
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-metod-minskar-betesskador-av-vilt-i-skogen?publisherId=415163&releaseId=2106808
http://www.landskogsbruk.se/debatt/certifieringssystemet-ar-hotat/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/skogsstyrelsen-nyckelbiotop-ar-ett-underlag-ingen-skyddsform/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/lurendrejeri-om-nyckelbiotoper/
http://www.landskogsbruk.se/debatt/dags-att-avliva-myterna-om-nyckelbiotoper/
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-greenpeace-den-biologiska-mangfalden-kraver-mer-an-sma-isolerade-oar-av-riktig-skog
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-populism-och-felaktiga-budskap-i-skogsdebatten-staten-maste-ta-ansvar
https://www.svd.se/skogsbolagen-slar-ut-den-nordsvenska-naturen
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
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Skogsgruppen vill ha hållbart skogsbruk 
”Drivkraften för Skogsgruppen är att få till en hållbar förändring av svenskt skogsbruk som är 
hållbart. Vår drivkraft är att värna om den biologiska mångfalden och skogens ekosystem. 

Skogsbruket kännetecknas idag av storskalighet med en rovdrift av våra skogar och natur. 

Natur- och gammelskogar minskar i rasande takt med följd att flertalet skogslevande arter 
minskar”, skriver Jan Brenander och Christer Ek i Skogsgruppen Oskarshamn i en replik i en 

pågående debatt med medlemmar i Södra som antytt att gruppens drivkraft verkar vara att sätta 

dit någon eftersom de valt att ” smyga omkring oanmälda”. 

”Beträffande skogsgruppens uppfattning om att Södra och skogsnäringen vill förbjuda att 
avverkningsanmälningar visas digitalt. Vi kan enbart urskilja det enkla motivet att skogs-

näringen vill kunna agera fritt i skogen utan att någon skall ha möjlighet att ha synpunkter”, 

skriver de vidare. 
Barometern 26/1 

Södramedlemmarnas replik: Barometern 19/1 

Skogsgruppen Oskarshamns tidigare insändare: Barometern 13/1 

Tokigheter med statlig styrning av skogsbruket 
”Det kanske låter otroligt, men inom EU finns en miljörörelse som försöker sätta en bild av att 

skogsbruket kör prima sågtimmer direkt till värmeverket. Detta är naturligtvis nonsens, det är 
restprodukter utan vidare förädlingsmöjligheter, huvudsakligen grenar och toppar, som blir 

bioenergi”, skriver Nya Wermlands-Tidningen (kons.) i en ledare där den också tar upp att 

brukare av fjällnära skog inte längre får ersättning för avverkningsförbud av naturvårdsskäl. 

”Det verkar onekligen som om mycket av bestämmanderätten över och det ekonomiska utbytet 
från skogen håller på att föras över till staten/samhället. Att staten skulle vara en bättre skogs-

ägare/-brukare än småskogsbrukare är en myt. Senast vi hade en stark statlig styrning av 

skogsbruket fick vi flygsprutning med hormoslyr för att utrota björken, med fler tokigheter”, 
fortsätter tidningen. 

Nya Wermlands-Tidningen 29/1 

Skogspolitik åt fel håll 
”Vi ser nu att skogspolitiken går åt fel håll. Uppfinningsrikedomen hos aktivister och myndig-

heter leder till att begrepp som nyckelbiotoper, talerätt och artskyddsförordningen nyttjas som 

politiska verktyg, stick i stäv med markägarnas intressen. Sverigedemokraterna motsätter sig 

denna utveckling och anser att skogsägare i vilket fall ska hållas skadeslösa i de fall avverkning 
ej kan ske. Ur skogsägarnas perspektiv ser detta ut som ren kollektivisering av det enskilda 

skogsägandet och en underminering av brukanderätten”, skriver Sverigedemokraternas lands-

bygdspolitiske talesman Runar Filper i en debattartikel. 
Länstidningen Östersund 26/1 

Naturvårdsavtal på gång för Sollen 
Ett naturvårdsavtal är på gång för ön Sollen i Väsman. Tanken är att drygt halva ön kommer att 
få ett 50-årigt skydd medan skogsbruk kommer att bedrivas på resten, i form av gallring och 

slutavverkning, redan i vår. Den oberoende värderingen av områdets 75 hektar har dock dröjt. 

– Ersättningen baseras på vilket värde skogen skulle ha för markägaren om den huggs ner. Nor-

malt brukar ersättningen ligga på cirka 60 procent av marknadsvärdet men i en sådan beräkning 
tar man även hänsyn till de kostnader som markägaren skulle haft för att ta ner skogen, säger 

Kristin Persdotter vid länsstyrelsen som handlägger ärendet. 

– Det är jättebra att länsstyrelsen tar tag i detta men jag skulle ha varit ännu mer nöjd om kom-
munen varit öppen för att skydda resten av ön, säger markägaren Claes-Henrik Julander. 

Dala-Demokraten 27/1 

  

http://www.barometern.se/insandare/skogsmodellen-ar-inte-hallbar-ur-miljoaspekt/
http://www.barometern.se/insandare/vi-har-en-stolt-tradition-av-transparens/
http://www.barometern.se/insandare/skogsnaringen-ar-radd-for-synpunkter/
https://nwt.se/asikter/ledare/2018/01/29/at-skogen-med-agandet
http://www.ltz.se/opinion/debatt/debatt-hotet-mot-det-fjallnara-skogsbruket
http://www.dalademokraten.se/dalarna/forhandling-om-sollen-avtal-skyddar-halva-on-i-minst-50-ar
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Blädning bevarar fler arter 
Forskarna Klara Joelsson och Joakim Hjältén vid SLU i Umeå har kommit fram till att bläd-
ning kan bevara och förstärka artmångfalden som finns i orörda skogar. De har studerat före-

komsten av skalbaggar fyra områden, en helt orörd skog, en blädad, ett trakthygge och en ny-

gallrad 50-årig skog som vuxit upp efter kalavverkning. 
Hyggesskogsbruk gynnar arter som kräver ljusinsläpp, medan de som kräver kontinuitet för-

svinner. Det dröjer också länge innan de kommer tillbaka. Den blädade skogen blir ett mellan-

ting med bevarad kontinuitet men också ljusinsläpp via körvägarna. 
Land Skogsbruk 28/1 

En fjärdedel av utsläppen från kalhyggen 
”En hektar kalhygge genererar 8–18 ton koldioxid första året och släpper ut i 15 år till. 200 000 

hektar per år görs om till kalhygge i Sverige, vilket gör att en fjärdedel av alla utsläpp kommer 
därifrån. Kolet som binds i marken frigörs vid kalhygge. Vid alternativ till kalhygge, att man 

inte hugger ner allt på en gång, kan kolet stanna kvar i jorden. Ännu bättre om lövskog planteras 

istället för gran, enligt en studie som Lunds universitet gjort”, skriver signaturen Lisa O i en 
insändare. 

Borås Tidning 26/1 

Ingen nytta med koldioxidutsläpp från ohuggen skog 
”Lisa O är orolig över att kalhyggen förstör för djur och natur, men så är det inte riktigt och det 
vet svenska skogsägare, och det är därför det är det vanligaste sättet att bruka skog i Sverige. 

Träd är som människor, som till slut blir gamla och dör för att lämna plats för nya generationer. 

Om människor inte skulle bruka skogen skulle den istället föryngras genom våldsamma skogs-
bränder, stormar eller insektsangrepp. Då skulle träden släppa ut en massa koldioxid i atmosfä-

ren till ingen nytta alls”, skriver LRF Västra Götalands styrelseledamot Peter Tagesson, Gäll-

stad, i ett insändarsvar till signaturen Lisa O (ovan). 
Borås Tidning 30/1 

Vill se skogsbruket som en näringslivsfråga 
”All skogsmark som behövs för att skydda djur och natur kan inte, kommer inte, går inte att 

ersätta markägarna för. Miljöminister Skog redde äntligen ut begreppen när hon den 16 januari 
svarade på en interpellation om översynen av artskyddsförordningen. Jag tycker det är tråkigt att 

få rätt, men ändå befriande när en minister tar bladet från munnen och bekräftar mina farhågor”, 

skriver Skogsaktuellts ledarskribent Rickard Axdorff. 
”Den enda ministern som kan göra skillnad och som inte är insyltad i denna taffliga soppa är 

näringsminister Damberg. Han behöver kavla upp ärmarna, sluta ägna sig åt PR för enkla jobb i 

skogen som skogsbrukarna själva hade gjort gratis om skogen inte tagits ifrån dem och istället 
fokusera på att göra skogsbruk förutsägbart, lönsamt och roligt igen”, fortsättar han med upp-

maningen att skogsbruksfrågan snarast bör göras till en näringslivsfråga. 
Skogsaktuellt 31/1 

Ny konferens för nya intressen 
Skogsnolia anordnar i höst en konferens om hur skogen ska kunna göras ännu mer attraktiv för 

bland annat investeringar, som arbetsplats och forskningsfält. 

– Vi gör konferensen tillsammans med hela Skogslänet Västerbotten och en rad skogliga ak-
törer. Intresset för en breddad skogsbransch är enormt. Vi kan se hur allt fler arbetar med att 

möta alla dessa förväntningar och hur olika delar av skogens värdekedja jobbar med att öppna 

upp för människor med annan bakgrund, kön och erfarenhet än de som verkar i näringen i dag, 
säger projektledare Kristin Olsson. 

Norran Affärsliv 31/1 

Skogsnolias pressmeddelande 31/1 

  

http://www.landskogsbruk.se/skog/bladning-gynnar-mangfalden/
http://www.bt.se/insandare/kalhyggen-forstor-pa-sa-manga-satt/
http://www.bt.se/insandare/kalhyggen-ar-naturliga-for-skogen/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56252/det-plundrande-folket.html
http://norran.se/affarsliv/konferens-om-hur-skogen-kan-bli-mer-attraktiv-969968
http://www.mynewsdesk.com/se/nolia/pressreleases/konferens-vill-goera-skogen-attraktiv-foer-fler-2395975
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Energin 

Berömmer de svenska EU-parlamentarikerna 
”Jag vill rikta en eloge till de svenska EU-parlamentarikerna, däribland Christofer Fjellner 
(M), som stridit hårt för att svenska skogsägare inte ska förlora en viktig försörjningskälla och 

möjlighet till att fortsätta omställningen till bland annat fossilfria drivmedel”, skriver Modera-

ternas jämtländska riksdagsledamot Saila Quicklund i en debattartikel. 
”Det hot mot skogsnäringen som vi såg under slutet av förra året, riktades särskilt från den 

socialdemokratiska och gröna gruppen i EU, där man ville se strängare hållbarhetskrav för 

biomassa från skog, krav som inte ens ställs på fossila bränslen”, fortsätter hon.  
Östersunds-Posten 27/1 

Generaldirektörer vill ha dyrare koldioxidutsläpp 

”Nästan dagligen ser vi effekterna av den globala uppvärmningen. Parisavtalet slår fast att tem-

peraturökningen måste hållas under två grader och allra helst under 1,5 grader. För att vi ska 
klara det måste de globala utsläppen av koldioxid minska senast år 2020 och i princip helt upp-

höra senast 2050”, skriver generaldirektörerna för Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jord-

bruksverket och Naturvårdsverket i en gemensam debattartikel där de anser att koldioxidutsläpp 
behöver bli dyrare för att hållbar bioenergi ska utvecklas. 

”Klimatförändringarna kan avsevärt begränsas med hjälp av hållbar bioenergi. För att få skjuts 

på utvecklingen behövs styrmedel som gör det dyrare att släppa ut koldioxid”, skriver de och 

presenterar samtidigt den gemensamma rapporten Bioenergi på rätt sätt. 
Svenska Dagbladet 30/1 

Bioenergi på rätt sätt 30/1 

Svenskt flyg vill bli fossilfritt till 2030 
Branschorganisationen Svenskt flyg ska ta fram en plan för hur inrikesflyget ska bli fritt från 
fossila bränslen till 2030 och att alla flygplan som startar från Sverige ska ha fossilfritt bränsle 

2045. I mars ska planen överlämnas till regeringen. 

– För flygets del skulle en bränsleomställning kunna gå fort. Vi är en mycket mindre industri än 

vad gemene man tror. Vi tror att det skulle räcka med en handfull tankställen, säger Svenskt 
flygs generalsekreterare Henrik Littorin. 

Problemet är bristen på biobränsle. 

– Det som behövs är att få igång en storskalig produktion till konkurrenskraftigt pris så att man 
får en marknad för biobränslet, säger Littorin som anser att en fabrik räcker för flygets behov. 

Dagens Nyheter 25/1 

Tvivlar på skogsbiobränsle till flyget 
Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem i Lund tvivlar på att det finns tillräckligt 

med råvara för att förse flyget med biodrivmedel. 

– Om vi tittar på potentialen från skogen så kanske den uppgår idag till 20 terawattimmar bio-

drivmedel som vi kan producera på ett hållbart sätt. Om vi inkluderar både inrikes och utrikes 
flygresor så motsvarar det kanske 10 terawattimmar, så i det fallet skulle vi behöva hälften av 

det biodrivmedel vi kunde producera från skogen skulle gå till flyget, och då blir det ju en mind-

re andel till vägtransporterna i så fall, säger han och påpekar att utvecklingen går alldeles för 
sakta. 

Sveriges Radio Vetenskapsradion 31/1 

  

http://www.op.se/opinion/debatt/debatt-quicklund-m-svensk-skogsnaring-vann-i-bryssel
https://www.svd.se/bioenergi-kan-bli-kraftfullt-verktyg-for-sverige
https://via.tt.se/data/attachments/00804/149d15ce-632c-4479-9cd2-3bff3c4c3837.pdf
https://www.dn.se/nyheter/politik/svenskt-flyg-planerar-for-fossilfritt-inrikesflyg/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6874805


 14 

Viktig roll vid utfasning av fossila bränslen 
”David van der Spoel, från Skydda skogen, menar i sitt debattsvar att den biologiska mångfal-
den försvagas i EU. Det är smärtsamt tydligt van der Spoel inte tagit sig tid att se vad förslagen 

på bordet innebär. När debatten handlar om hur vi kan öka andelen förnybar energi, så diskute-

rar han i stället bara biologisk mångfald. För att fasa ut de fossila bränslena är jag övertygad om 
att skogen har en viktig roll att spela och inte bara i form utav energi. Av skogen kan vi få mil-

jövänliga hus, nya material för bilar, flygplan och kläder, vi ska tillverka miljövänliga drivme-

del av skogen och vi ska också framställa papper av skogen.”, skriver Fredrick Federley (C) i 

en slutreplik i debatten om EU-beslutet om biobränsle. 
Svenska Dagbladet 25/1 

David van der Spoels tidigare debattinlägg: Svenska Dagbladet 22/1 

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

 

https://www.svd.se/konspirationsteorierna-om-bioenergin-maste-upphora
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

