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Förslag om vägslitageavgift kan komma före valet 
Ett förslag om vägslitageavgift för tunga och långväga transporter med lastbil kan komma före 

valet uppger statsminister Stefan Löfven (S). 

– Vi arbetar med det och det är de långa transporterna vi tittar på. Vi måste flytta över mer till 
järnväg men det ska inte vara till nackdel för inlandsindustrin, vi måste se var vi kan göra skill-

nad utan att skada glesbygden, säger han. 
Tidningarnas Telegrambyrå 20/2 

Se även sidan 3 

Setra startar KL-produktion i Långshyttan 
Setra Group kommer att även producera korslimmade trävaror vid den anläggning i Långshyttan 

där man ska starta produktion av fönster- och dörrkomponenter. 

   – Nu tar vi nästa steg mot att Setra ska bli en träindustri med hög förädlingsgrad. Ny teknik i 
kombination med den ökade medvetenheten kring att trä är en del av lösningen på klimatproble-

men, gör att efterfrågan på KL-trä är mycket stor. Investeringen gör det möjligt för oss att öka 

vår långsiktiga konkurrenskraft genom ett väl utvecklat erbjudande till kunder inom konstruk-

tion, säger vd och koncernchef Hannele Arvonen. 
ATL 20/2 

Setras pressmeddelande 20/2 

Plan klar för ny maskin i Obbola om ett år 
Den produktionsökning i Obbola som SCA nu undersöker förutsättningarna för handlar om en 
ny pappersmaskin för linerboard för att öka produktionen från 450 000 årston till 850 000 enligt 

SCA:s vd Ulf Larsson. 

– Digitaliseringen påverkar förbrukningen av tryckpapper negativt, efterfrågan minskar med 

några procent varje år. Men den ökade e-handeln gör samtidigt att det nu krävs otroligt mycket 
förpackningspapper. Så det gäller att tillverka rätt grejer, säger han och antyder att en investe-

ringsplan kan komma att presenteras om ett år ungefär. 
Sundsvalls Tidning 19/2 

Låga priser skickar massaved till Norrland 
Massavedspriserna i Mellansverige är nu lägre än de var på 1980-talet och prisskillnaden mot 

södra Sverige är rekordstor. Skogsstyrelsens statistik sträcker sig bakåt till 1996 men det finns 
skogsägare som sparat äldre prislistor. 

– När man passerar länsgränsen från Östergötland och in i Södermanland sjunker priset på 

massaved med nästan 100 kronor. Det är inte rimligt och visar att marknaden inte riktigt 

fungerar, säger Erik Petré, vd för Häradskog som nu börjat skicka massaveden norrut till bruk 
som betalar bättre. 

ATL 15/2 

Sverige ledande på biodrivmedel i Europa 
Biodrivmedel svarade för 20,8 procent av leveranserna av alla drivmedel för fordon i fjol enligt 

en sammanställning som Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, gjort av SCB:s statistik. 

– Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det gäller att byta från fossila drivme-
del till biodrivmedel”, säger Svebios vd Gustav Melin. 

Dagens Industri 21/2 

Svebios pressmeddelande 20/2 

 

http://www.sydostran.se/tt-inrikes/regeringen-filar-vidare-pa-vagslitageavgift/
http://www.atl.nu/skog/setra-investerar-i-ny-kl-fabrik/
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/45/82/09/release.html
http://www.st.nu/naringsliv/satsning-for-flera-miljarder-aven-i-obbola-den-okade-e-handeln-kraver-mer-forpackningspapper
http://www.atl.nu/skog/historiskt-laga-massavedspriser-i-mellansverige/
https://www.di.se/bil/rekordar-for-biodrivmedel/
https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/%e2%80%8b2017-annu-ett-rekordar-biodrivmedel/
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Skogsnäringen 

Fortsatt utredning av kilometerskatt 
Enligt klimatminister Isabella Lövin (MP) kommer regeringen att lägga fram ett nytt förslag 
om vägslitageavgift, även kallad kilometerskatt, för tunga transporter i vår. 

– Det som har varit knäckfrågan handlar om hur det drabbar där man inte har alternativa trans-

portslag. Det är den frågan som man försöker hitta en lösning på, säger hon. 
Altinget 13/2 

Vägslitageavgift förödande feltänkt 
– Vi är den bransch som är Sveriges största transportköpare och är därför enormt beroende av 

att ha konkurrenskraftiga kostnader på transporterna. Allt virke i skogen måste hämtas med 
lastbil. Det går inte att köra med tåg rätt ut i skogen. En vägslitageavgift skulle vara förödande 

för oss, säger Carina Håkansson, vd för branschorganisationen Skogsindustrierna om den ännu 

levande tanken på vägslitageavgift. 
– Det är så feltänkt. Hela den här industrin bygger på att man använder lastbilar som i dag går 

på någon form av diesel. Istället för att straffa oss borde man fokusera på att ställa om fordons-

flottan, säger Henrik Sjölund, vd för Holmen. 
Dagens Industri 18/2 

Trafikverket får besluta om 74-tonsvägar 
Regeringen har besluta om ändringar i trafikförordningen som ger Trafikverket möjlighet att 

påbörja arbetet med att avgöra vilka vägar som är lämpliga att öppna för 74 tons lastbilar. 
– Både jobb och klimat får fördelar av 74 tons lastbilar. Industrins godstransporter kan effek-

tiviseras och då gynnas jobben samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks, 

säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). 
– Det gör att regeringens mål om att vi ska kunna ha 74 tonnare på vägarna i juli i år kommit 

mycket närmare att infrias. Vi ser fram emot att samverka med Trafikverket för att det nya 

vägnätet ska bli så stort som möjligt, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsin-
dustrierna. 

Land Skogsbruk 15/2 

Sveriges Television Södertälje 16/2 

Sveriges Television Västerbotten 18/2 

ATL 15/2 

Regeringens pressmeddelande 15/2 

  

https://www.altinget.se/artikel/7647-kilometerskatten-fortfarande-vid-liv
https://www.di.se/nyheter/regeringen-smyger-ater-upp-utdomda-skatten-pa-agendan/
http://www.landskogsbruk.se/teknik/nu-kan-vagar-oppnas-for-74-tonnare/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/klartecken-for-tyngre-lastbilar-pa-vagarna
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6888079
http://www.atl.nu/entreprenad/regeringen-tar-nytt-steg-mot-att-tillata-74-tons-lastbilar/
http://www.landskogsbruk.se/teknik/nu-kan-vagar-oppnas-for-74-tonnare/
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Närmare två miljarder i vinst för Södra 
Södras rörelseresultat ökade kraftigt under 2017 till 1 917 miljoner kronor. För det fjärde kvar-
talet blev rörelseresultatet 530 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att 868 miljoner kronor delas 

ut till medlemmarna. 

– 2017 var ett bra år för Södra med starkt resultat. Med en välinvesterad industri och fortsatta 
satsningar på vidareförädling och innovation inom valda områden står Södra väl rustat för fram-

tiden och dess olika utmaningar, säger Lars Idermark, vd och koncernchef. 
Sveriges Television Småland 16/2 

Sydöstran 16/2 

Dagens Industri 16/2 

Södras pressmeddelande 16/2 

Bioekonomin skapar tillväxt i Värmland 
Maria Hollander, vd i klustret Paper Province, är optimistisk om skogsindustrins ställning i 
Värmland. 

– Region Värmland har satt ned foten och förklarat att bioekonomin är ett av de viktigaste 

områdena för att skapa tillväxt i Värmland. Vid universitetet talar man om akademin för smart 
specialisering, säger hon och lyfter fram satt det nu pågår 17 nya bioekonomiska projekt i 

Värmland och flera av dem handlar om spetsteknik. 

– Jag skulle tro att flera av de här projekten kommer att skapa nya jobb i regionen, säger hon 

vidare. 
Nya Wermlands-Tidningen 21/2 

Lovande skogsindustriföretag får startstöd 
Affärsinkubatorn Bizmaker driver i samarbete med SCA, IBM och Processum programmet 
Forest Business Accelerator för nya lovande företag som vill vara med och förändra skogs-

industrin. Deltagarna får förutom skräddarsydd affärscoachning för snabb kommersialisering 

och internationalisering även tillgång till de respektive organisationernas branschspecialister. 
– Det har hänt otroligt mycket för våra deltagande företag sedan i maj när vi startade upp acce-

leratorn. Det känns fantastiskt att vi nu kommer kunna erbjuda ännu fler skogliga startups den 

här möjligheten, säger projektledare Monica Westberg. 
Veckans Affärer 20/2 

Bizmakers pressmeddelande 31/1 

Få vill bli ingenjörer in om skogs- och träteknik 
Linnéuniversitets skogskandidatprogram på distans har många sökande, tre per utbildningsplats. 

Könsfördelningen bland de sökande är jämn med hälften av varje. Färre är intresserade av hög-
skoleingenjörsutbildningen inom skog- och träteknik med tio sökande till 30 platser. 

– Den skogliga och trätekniska forskningen var och är fortfarande eftersatt. Skogen har en väl-

digt stor potential och vi behöver öka förädlingsgraden på virket. På de här utbildningarna ingår 

hela kedjan från skogsbruk till träförädlande industri, säger Åsa Rydell Blom, docent i virkes-
lära samt prefekt vid institutionen för skog- och träteknik. 

Växjöbladet Kronobergaren 16/2 

Mycket politik på Domsjöområdet 
”Helt klart utmärker sig företagen ute på Domsjöområdet i sin stora aktivitet gentemot politik 

och media. Det är i svårt att nämna några andra företag i hela Mellannorrland som avsätter 

jämförelsevis lika mycket tid och resurser som företagen i Domsjö på att uppvakta diverse 
beslutsfattare”, skriver Örnsköldsviks Allehandas (lib.) ledarskribent Tomas Izaias Englund 

med anledning av centerpolitikerna Emil Källströms och Fredrick Federleys besök på Dom-

sjö industriområde nyligen. 

”Det förefaller nästan som att företagsledningarna ute i Domsjö inte fullt ut tror på sina produk-
ter, sin teknologi och konkurrenskraft? Hur ska man annars förklara att de anses sig vara bero-

ende av politiska stödhjul?” skriver han vidare. 
Örnsköldsviks Allehanda 15/2 

  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sodra-redovisar-vinst
http://www.sydostran.se/karlshamn/bruket-angar-pa-nar-sodra-gor-vinst/
https://www.di.se/nyheter/sodra-dubblar-vinsten/
http://news.cision.com/se/sodra/r/starkt-resultat-och-innovativa-satsningar,c2454408
https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/02/21/maria-hollander-om-bioekonomin
https://www.va.se/nyheter/2018/02/20/acceleratorn-utforskar-skogens-mojligheter-owilli/
http://www.bizmaker.se/news/#/pressreleases/nationell-accelerator-boostar-skogsinnovationer-2393953
http://www.vaxjobladet.se/index.php?placid=1&placid_text=2&id=5520
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/tomas-izaias-englund-domsjoforetagen-maste-sluta-jaga-politiska-formaner-och-bidrag
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Många sommarjobb i skogsnäringen  
Skogs- trä- och pappersindustri är en av de fem branscher i Sverige som söker flest sommar-
jobbare. 700 processoperatörer söks bland annat enligt Arbetsförmedlingens statistik och 

företagen börjar nu söka vikarier allt tidigare. 

– Om vi tittar på hur det såg ut förra året låg den stora toppen just i december och januari. Men 
vi kommer att få in många fler annonser om sommarjobb innan det börjar avta, säger Johan 

Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen. 
Skaraborgsbygden 19/2 

Massa- och pappersindustrin 

Domsjös bioraffinaderi kräver större svenskt virkesuttag 
Den stora investeringen i Domsjö Fabrikers planerade stora bioraffinaderi bygger på ett ökat 

uttag av virke från den svenska skogen, enligt vd Lars Winter som vill ha besked från rege-
ringen. 

– En sådan här anläggning kan aldrig baseras på att man ska importera virket. Om det inte finns 

möjlighet att öka uttaget från den svenska skogen är inte Sverige rätt land för att göra den här 
investeringen, säger han och oroas av att Miljöpartiet anser att avverkningarna inte kan öka. 

Anders Wijkman, som är ordförande i Climate-Kic, beskriver situationen som ett ställnings-

krig mellan två olika synsätt. 
– Ska vi lyckas ersätta fossila råvaror med förnybara alternativ måste vi acceptera ett hyggligt 

stort uttag ur skogen. Det kommer exempelvis inte vara möjligt att få ned transportutsläppen 

med 70 procent till 2030 utan smarta biobränslen, säger han. 
Dagens Industri 19/2 

Södra säger nej till nya massakunder 
Priset på barrsulfatmassa har stigit med 30 procent på ett år och nya prishöjningar är att vänta.  

– Det är bra efterfrågan i alla delar av världen så priset är på väg upp. Vår senaste annonsering 
är på 1090 dollar och sedan finns det en avisering från en konkurrent på 1130 från mars, säger 

Magnus Björkman, marknadsdirektör på Södra Cell. 

– Vi tar inga nya åtaganden utan fokuserar på existerande kunder och att hjälpa dem - men vi 
skulle utan svårighet kunna sälja massa till nya kunder. Vi har gott om förfrågningar men säger 

konsekvent nej, fortsätter han. 

En stark världskonjunktur i de tre stora ekonomierna, skärpta utsläppskrav i Kina som stänger 

bruk där, samt stoppad import i Kina av den smutsigaste returfibern är de tre främsta orsakerna 
till den stora efterfrågan. 

Dagens Industri 16/2 

Förbättringar för 150 miljoner i Karlsborg 
Billerud Korsnäs ska investera närmare 150 miljoner kronor för att öka tillgängligheten och 

säkerheten i Karlsborgs bruk. Det blir flera förbättringar i processen från renseriet till de delar 

som producerar massa och papper. Den nuvarande vattentuben ska också bytas ut till en i nytt 
material för vattnet som transporeras åtta kilometer från Näsbyns pumpstation till bruket. 

– Vi investerar naturligtvis årligen i anläggningen, men nu har bolaget valt att satsa något högre 

medel i Karlsborg för att säkerställa en långsiktig utveckling av fabriken. Det finns en ökad 

global efterfrågan av hållbara förpackningsmaterial så det är helt rätt i tiden, säger brukschef 
Charlotta Engman. 

Norrbottens Affärer 19/2 

  

http://skaraborgsbygden.se/nyheter/rekord-for-sommarjobb/
https://www.di.se/nyheter/regeringen-hindrar-miljardinvestering-i-skogsindustrin/
https://www.di.se/nyheter/rekordvinster-for-massaindustrin/
http://www.norrbottensaffarer.se/na/jatteinvestering-vantar-for-kalixfabriken-nm4769397.aspx
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Eukalyptusflis till Gävle 
Billerud Korsnäs importerar nu eukalyptusflis från Sydamerika till bruket i Gävle sedan det 
ymniga snöandet föregånget av en blöt höst lett till avverknings- och transportproblem.  

– Till anläggningen i Gävle har vi importerat eukalyptusflis från Sydamerika, vilket är något 

som utvärderats för att kunna användas i sådana här situationer som historiskt dyker upp med 
fem till tio års mellanrum, säger bolagets skogsdirektör Uno Brinnen. 

Land Skogsbruk 20/2 

Vill ha bort machokulturen snabbare 
Billerud Korsnäs nya vd och koncernchef Petra Einarsson har besökt Gruvöns bruk i Grums 
där mellan sex och sju miljarder kronor investeras i en ny kartongmaskin. 

– Den svenska basindustrin är häftig. Det finns ingen motsvarighet på andra håll. Basindustrin 

har utvecklat Sverige under 150 år. Den finns här, den är närvarande och den läggs inte ner, 
säger hon och uttalar sig också, med en bakgrund även inom stålindustrin, om mansdominerade 

branscher. 

– Det är fortfarande en machokultur inom både stål och skogsindustrin. Det går framåt, men det 
går inte tillräckligt fort. Vi behöver bli fler kvinnor inom industrin, därför att vi tänker bättre 

med olika infallsvinklar, säger hon. 
Nya Wermlands-Tidningen 20/2 

Värmlands Folkblad 20/2 

Skärblacka vill ha fler kvinnor i sommar 
Billerud Korsnäs i Skärblacka satsar på att få in fler kvinnor bland sommarjobbarna på bruket i 

år. Av de 700 anställda är 140 kvinnor och ambitionen är att de ska bli fler. 

– Det är enklare att få en högre andel kvinnor till sommarjobben än vad det är till andra tjänster. 
När vi är ute och pratar på arbetsmarknadsdagar och när vi har varit ute och träffat ungdomar 

som går på grundskolor har vi försökt förmedla en bild av industrin som är mer rättvis – det tror 

vi gör att fler kvinnor blir mer lockade av att jobba hos oss, säger Susanne Eriksson, mång-

faldsansvarig på personalavdelningen i Skärblacka. 
Sveriges Television Öst 19/2 

Utvecklar täckning av grönlutslam 
Zinkgruvan och Ahlstrom-Munksjö Aspa arbetar nu för att förädla och produktifiera grönlut-
slam som tidigare enbart deponerats. 

– Grönlutsslam har tekniska egenskaper som gör att det kan bibehålla en fuktig yta, och utlagt 

på sandmagasin kan det bidra till att minska damning under torrperioder, säger Josef Mácsik, 
vid Ecoloop som också deltar i projektet. 

Grönlutslam skulle därmed kunna användas för att täcka restprodukter från gruvverksamhet. 
Recycling & Miljöteknik/recyclingnet.se 20/2 

Flest högavlönade i Karskär 
På Billerud Korsnäs i Karskär, Gävle tjänade 154 pappersarbetare över 50 000 kronor i oktober 

i fjol enligt en sammanställning som tidningen Dagens Arbete gjort. Karskär toppar listan. 

Närmast kommer Metsä Board i Husum och Smurfit Kappa i Piteå med 42 respektive 41 
personer. 

– En förklaring är att vi har revisionsstopp i september då många av våra medlemmar är ute och 

arbetar och sliter hårt. Det brukar visa sig i oktober då lönen för september utbetalas, förklarar 
Kjell Olsson, ordförande på Karskär. 

Dagens Arbete 21/2 

Utbildar underhållsmekaniker för pappersbruken 
Lernia vid Herrgårdsgymnasiet i Säffle startar den första arbetsmarknadsutbildningen för under-
hållsmekaniker. Efter utbildningen ska eleverna kunna arbeta med felsökning, reparation och 

underhåll på maskiner, bland annat på pappersbruk. 

– Det finns fem pappersbruk inom sex mils radie och där behöver man underhållsmekaniker, 
säger Andreas Björklund, uppdragsansvarig på Lernia. 

Säffle-Tidningen 15/2  

http://www.landskogsbruk.se/skog/billerud-korsnas-importerar-eucalyptus-fran-sydamerika/
https://nwt.se/arbeteekonomi/2018/02/20/hon-ska-ta-gruvon-in-i-framtiden
https://www.vf.se/grums/vill-se-fler-kvinnor-industrin/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fler-kvinnor-sokes-till-pappersbruk
https://www.recyclingnet.se/article/view/586505/resurseffektivare_anvandning_av_restprodukter
http://da.se/2018/02/fler-tjanar-over-50-papp/
https://nwt.se/saffle/2018/02/15/ny-utbildning-till
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Klippans bruk blir turistattraktion 
Bruksområdet i Klippan ska bli ett kulturområde och en turistdestination med sin kulturhisto-
riskt intressanta industrimiljö med delar från flera sekler. Och Klippans Bruk AB är med på 

planerna. 

– Vi tycker det är en så fantastisk miljö att vi helt enkelt inte kan låta bli. Tack vare musikalen 
Bruket som spelats här flera år har intresset ökat och nu hoppas vi fler upptäcker bruksområdet, 

säger Olle Grundberg, en av ägarna. 
Sveriges Radio Kristianstad 20/2 

Domsjös jämställdhet gav ännu en utmärkelse 
Domsjö Fabriker som nyligen fick Industrins jämställdhetspris har nu också fått Örnsköldsviks 

kommuns stjärndiplom. 

– Domsjö Fabriker har helt enkelt tilldelats diplomet för att de har vunnit ett nationellt pris. Det 
är ett tack för att fabriken har satt Örnsköldsvik på kartan, och en klapp på axeln för att jobba 

vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund. 
Örnsköldsviks Allehanda 20/2 

Träindustrin 

Nytt hårt trä gammalt 
Lars Berglund, professor vid KTH och föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, 
WWSC, hävdar att det superträ, hårt och starkt, som forskare vid University of Maryland tagit 

fram och presenterat i tidskriften Nature inte är något nytt. 

– Artikeln har gjort forskarsamhället upprört eftersom han inte redogör för bakgrunden på 

korrekt sätt. Det här är ingen banbrytande upptäckt, utan en gradvis förbättring av 15 år gamla 
japanska arbeten, säger Berglund. 

– Genom att använda nanoteknik kan man ge trä helt nya funktioner. Man kan t ex göra mag-

netiskt trä, elektriskt ledande trä och trä som är genomskinligt. Men när det kommer till de 
mekaniska egenskaperna så känner vi till dem rätt väl – och här domineras forskningen av 

gradvisa förbättringar, säger han vidare. 
Ny Teknik 16/2 

Tidigare artiklar i ämnet: UMD Right Now 8/2 

Search Magazine 8/2 

Fastnade med fingrar i hyvel 
Kindasågen i Kisa har stängt av en hyvel sedan en man i 20-årsåldern fastnat i den och skadat 

fyra fingrar på tisdagskvällen. Han kördes med ambulans till Universitetssjukhuset i Linköping 

men närmare detaljer om skadan är inte kända. Maskinen förblir stängd i avvaktan på polisens 

och Arbetsmiljöverkets utredningar. 
Östgöta Correspondenten 21/2 

Hermansson leder Södras byggsystem 
Jörgen Hermansson blir chef för det nya affärssegmentet Södra Building Systems inom affärs-
området Södra Wood. Södra Building Systems bildades efter investeringen i en anläggning för 

korslimmat trä i Värö. 

– Södra arbetar för att öka hållbart träbyggande och vill vara med och ta en position på en väx-
ande marknad. Vi har nu anställt Jörgen Hermansson, som ansvarig för denna satsning. Jörgen 

kommer närmast från en tjänst som Head of Building Components and Systems på Stora Enso, 

säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på Södra Wood. 
Land Skogsbruk 15/2 

Södras pressmeddelande 14/2 

  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6890782
http://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/domsjo-fabriker-prisas-igen-for-jamstalldhet-jattekul-att-vart-arbete-uppmarksammas-ytterligare
https://www.nyteknik.se/innovation/svenske-experten-sagar-supertraet-6899171
https://umdrightnow.umd.edu/news/umd-researchers-create-super-wood-stronger-most-metals
http://www.searchmagazine.se/News/view/10593
http://corren.se/nyheter/fastnade-med-fingrar-i-hyvel-om5012810.aspx
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/jorgen-hermansson-ny-sodrachef/
http://news.cision.com/se/sodra/r/sodra-anstaller-jorgen-hermansson-som-ny-chef-for-satsning-pa-sodra-building-systems,c2452549?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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Skogsbruket 

 

Virkeslagren minskade i fjol 
Skogsstyrelsens statistik visar att virkeslagren minskade i fjol med 19 procent och bestod av 6,4 

miljoner kubikmeter fub av barrsågtimmer, massaved och massaflis. Mest minskade massaveds-

lagren, med 34 procent till 2,9 miljoner kubikmeter fub medan barrtimmerlagren ökade med 
fyra procent till 2,7 miljoner kubikmeter fub. 

Land Skogsbruk 20/2 

Fortsatt ökad avverkning 
Året inleds med fortsatt ökning av den avverkningsanmälda arealen enligt Skogsstyrelsen. I 

januari anmäldes 19 017 hektar viket är 13 procent mer än i januari i fjol. I Svealand var 

ökningen störst, 24 procent, i norra Norrland 19 procent, i södra Norrland åtta procent och i 

Götaland sex procent. 
ATL 15/2 

30 procent mer skog möjligt 
Svensk skogsproduktion kan öka rejält på både kort och lång sikt enligt en av de arbetsgrupper 
som är verksamma inom Skogsstyrelsens och skogsbranschens samverkansprojekt för ökad 

skogsproduktion. 

– Med hjälp av en högre produktion kan vi också snabbare gå in i ett fossilfritt Sverige, säger 
Thomas Höijer, ordförande i arbetsgruppen och skogsbruksutvecklare i region syd på Sydved. 

En förutsättningslös analys visar att ökad gödsling, användning av förädlat skogsmaterial, dik-

ning, främmande trädslag på större arealer samt effektivare skogsskötsel kan öka tillväxten i 

skogarna med 30 procent från drygt 120 miljoner kubikmeter per år till 156 miljoner kubik-
meter. 

Land Skogsbruk 17/2 

Synlig kvinna leder Skogsstyrelsens distrikt 
Inom Skogsstyrelsens Region Nord är bara två av åtta distriktschefer män. En av kvinnorna är 

Vanja Strand, distriktschef i Västernorrlands län. 

– Man syns i en grupp om det annars bara är karlar. Då kanske de har lättare att komma ihåg 
något jag har sagt. Men säger jag något dumt, då kommer de kanske ihåg det bättre också, säger 

hon och hävdar att myndigheten inte går ut och söker specifikt kvinnor till chefsjobben.  

– Men vi kan säga att vi "eftersträvar mångfald". Och rekryteringsgrupperna ska vara samman-

satta av både män och kvinnor, säger hon. 
Örnsköldsviks Allehanda 15/2 

Har inte råd att se ner på halva befolkningen 
”Häromdagen lämnade initiativtagarna Annika Bergman och Matilda von Rosen över drygt 
1 000 vittnesmål från arbetsplatser, organisationer och skolor inom de gröna näringarna till 

LRF:s ledning. Det är intressant, men skrämmande läsning. På vissa områden tycks vi leva kvar 

i medeltiden”, skriver Lena Johansson i en krönika med anledning uppropet #skiljagnarna-
frånvetet om sexuella trakasserier i de gröna näringarna. 

”Ska de gröna näringarna vara en framtidsnäring måste något göras snabbt. Annars flyr ung-

domarna. För att locka till sig de bästa och de som är mest framåt måste jord- och skogsbruket 

vara attraktivt. Då har man inte råd att varken i ord eller handling se ner på halva befolkningen”, 
skriver hon vidare. 

Land Lantbruk 17/2 

  

http://www.landskogsbruk.se/skog/virkeslagren-minskade/
http://www.atl.nu/skog/fortsatt-stor-avverkningsvilja/
http://www.landskogsbruk.se/skog/lonsamt-att-godsla-mer/
http://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/vanja-strand-ar-distriktschef-pa-skogsstyrelsen-i-lanet-jag-kanner-att-jag-kan-paverka
http://www.landlantbruk.se/kronikor/oroande-tystnad-efter-metoo/
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Kräver statsministeringrepp för äganderätten 
Såväl Centern som Moderaterna kräver nu att statsminister Stefan Löfven säger ifrån om ägan-
derätten och ersättningen för skog som inte kan brukas på grund av höga naturvärden. 

– Statsministern måste sätta ned foten mot miljömister Karolina Skog när hon säger att man 

ska avsätta mer skog utan att betala för det. Så får det bara inte gå till, och det måste statsminis-
tern klargöra. Det som sker är ett ingrepp mot vår grundlag, mot FN-stadgan och mot Europa-

konventionen, säger Centerns landsbygdspolitiska talesperson Eskil Erlandsson. 

– Ska vi ha ett fungerande skogsbruk i vårt land, en levande landsbygd och skapa ett mer håll-

bart samhälle – då måste äganderätten respekteras, säger Moderaternas miljöpolitiska talesper-
son Maria Malmer Stenergard. 

– Jag måste som statsråd avvakta de myndighetshanteringar och rättsliga processer som nu på-

går så jag inte överskrider de befogenheter jag har som stadsråd. När de processerna är avkla-
rade får vi titta på om lagstiftningen måste förtydligas. För mig och regeringen är äganderätten 

oerhört central. Tar man något från någon ska man ersätta den, säger landsbygdsminister Sven-

Erik Bucht (S). 
Dagens Industri 21/2 

Skogspolitik i brant utförsbacke 
”Sedan Miljöpartiet kom in i regeringen har den svenska skogspolitiken hamnat i brant utförs-

backe. Inte minst eftersom just äganderätten åsidosätts å det grövsta”, skriver Tomas Karlsson i 
en ledare i Länstidningen Södertälje (c) där han hävdar att Miljöminister Karolina Skog (MP) 

slagit dövörat till gentemot dem som vill hävda äganderätten. 

”Skog och Miljöpartiet driver linjen, med hänvisning till så kallade nyckelbiotopinventeringar 
och den svenska artskyddsförordningen, att staten aktivt ska förhindra skogsavverkningar. Mer 

av den svenska skogen ska skyddas från avverkning, men de skogsägare som drabbas av de stat-

liga påbuden får inte längre ekonomisk ersättning för ingreppet”, skriver Karlsson vidare och 

kräver att statsminister Stefan Löfven (S) agerar. 
Länstidningen Södertälje 21/2 

Stora skogsägare oroade för äganderätten 
De två stora skogsägarna Bob Persson och Karl Hedin varnar för att tummandet på ägande-
rätten kan hota skogsindustrin. 

– I dag är äganderätten i Sverige satt på spel – ett grundfundament i vår ekonomi och alla 

marknadsekonomier. Man kan ställa sig frågan: måste vi ned i botten innan man förstår, måste 
Sverige in i en situation där vi tvingas låna utländsk valuta för att klara importen? Du vet inte 

som skogsägare i dag hur det blir med kapitalet du sparat, om du får behålla det. Det är ju inte 

så att staten tar något och ersätter ägaren – då är problemet mindre – utan man tar något och 

ersätter inte ägaren, säger Hedin 
– Vi är oroade över debatten och hur det har utvecklats. Det känns som att ensidiga personer 

som säger sig stå för allmänna naturintressen har fått väldigt stor påverkansgrad. Det finns ingen 

som med saklig grund kan hävda att vi har färre arter i dag än vad vi hade för 50 år sedan. Det 
svenska skogsbruket är egentligen en exempellös framgång, säger Persson. 

Dagens Industri 19/2 

Kräver stärkt äganderätt och ersättning 
Moderata riksdagsledamöterna Andreas Norlén och Maria Malmer Stenergard kräver i en 

debattartikel att skyddet för äganderätten stärks i grundlagen genom proportionalitetskrav samt 

att staten ersätter den skogsägare som får sin äganderätt inskränkt. De vill också att artskydds-
förordningens regler ses över. 

”Redan idag tar skogsägarna stort ansvar för att värna den biologiska mångfalden genom att 

göra frivilliga avsättningar av sin skog. Av den produktiva skogsmarken är en större andel 

skyddad genom skogsägarnas egna avsättningar än genom ett formellt skydd”, skriver de. 
Dagens Industri 15/2 

  

http://www.lt.se/opinion/ledare/tomas-karlsson-plocka-bort-skog-fran-skogen
https://www.di.se/nyheter/skogsagare-aganderatten-ar-satt-pa-spel/
https://www.di.se/debatt/moderaterna-staten-ska-inte-vara-skogsagarnas-varsta-fiende/
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Varannan fjällnära avverkning stoppas 
Skogsstyrelens restriktiva hållning mot avverkning i fjällnära skog utan ekonomisk kompensa-
tion vållar protester i skogsnäringen. 

– Ungefär varannan avverkning får vi ett nej på, och det helt godtyckligt som vi upplever det 

Jag tror att vi befinner oss vid ett vägskäl där antingen några ställer sig upp och säger ifrån, att 
så här kan inte politiker och myndigheter fortsätta, eller så kommer man att kväva den här in-

dustrin, säger Pelle Sallin, skogsägare och dessutom styrelseordförande för skogsförvaltnings-

företaget Fria Skog. 

– Det värsta i allt detta är att staten inte längre betalar för den skog man tar i anspråk. Så vitt jag 
känner till har inte någon av våra skogsägare kompenserats ekonomiskt. Och det är många som 

är knäckta och tar oerhört illa vid sig av det här, säger han och får instämmanden från Pär Lär-

keryd, vd för Norra Skogsägarna, samt Henrik Sjölund, vd för Holmen. 
Dagens Industri 18/2 

Tidningen Skogen 19/2 

Miljöpartister mötte skogsbruket 
Nykvists Skog i Gräsmark i Värmland har bjudit in Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson 

Stina Bergström och partiets språkrör i Värmland Monica Bubholtz, för att synliggöra fa-
miljeskogsbruket. 

– Vårt mål med dagen var att beskriva vår verklighet och ge vår bild av skog och skogsbruk, 

med ett familjeskogsbruk där skogsägarna tar stort ansvar. Det tycker inte vi kommer fram i 
media, säger företagets ekonomichef Lina Edin. 

– Min vision är ett skogsbruk där man kan bruka skogen och samtidigt ta miljöhänsyn, berättade 

hon. Om jag ringer till er och säger att jag vill avverka hyggesfritt, kan ni hjälpa mig då? frå-

gade Bergström som också äger skog. 
– Det kan vi absolut, vi hjälper ofta till vid specialprojekt som skogsägarna önskat men vi är 

också ärliga om vi inte tycker att det är en bra idé, svarade Nykvists vd Pär Skinnargård. 
Tidningen Skogen 21/2 

Äganderätt och naturvård i fokus 
Norrtelje Tidning har inlett en artikelserie om skogen och om var gränserna går mellan 

naturvård och äganderätt. I Norrteljetrakten ägs skogen till stor del av bönder och den kalkrika 
myllan gör den unik. 

Norrtelje Tidning 19/2 

Plockskog blev nyckelbiotop 
Anders Säterli har fått 19 av sina 25 hektar skog i Kundby utanför Rimbo uppgraderade till 

nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Skogen har han gallrat varsamt genom åren. Träd finns av flera 

slag i blandade åldrar. 

– Konfiskation, det är så det känns lite grann. Äganderätten verkar inte värd någonting. Man 
tycker att man vill bestämma själv, det är väl mest det. Man tar det som är moget och låter det 

andra vara. Det är ingenting här som är planterat och vi har inte gjort någon slutavverkning. När 

man har luckor så här så kommer det upp utan plantering, säger han. 
Norrtelje Tidning 19/2 

Plockhuggning och kalkhalt ger höga naturvärden 
Norrtälje är den kommun i Stockholms län som har överlägset mest naturvärden i skogarna. Här 
finns en tredjedel av alla nyckelbiotoper, en tredjedel av alla naturreservat och fler än hälften av 

alla biotopskyddsområden. Nyckelbiotoperna omfasttar 70 kvadratkilometer skog. 

– Norrtälje kommun har en mycket hög kalkhalt i moränen och även till viss del i själva berg-

grunden. Sedan finns det gamla bondskogar som inte har varit slutavverkade. Man tog ett träd 
när man behövde till ved eller för att bygga ut huset. Det är en kombination av lång trädbe-

vuxenhet och hög kalkhalt som ger en koncentration av höga naturvärden från rikets synpunkt, 

säger Stefan Eklund, skogskonsulent på Skogsstyrelsen. 
Norrtelje Tidning 20/2 

  

https://www.di.se/nyheter/skogsagare-rasar-mot-staten-hela-skogsindustrins-framtid-star-pa-spel/
https://www.skogen.se/nyheter/skogsagare-tar-strid-mot-staten
https://www.skogen.se/nyheter/politiker-valkomna-till-familjeskogsbruket
http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/roslagen-mitt-i-striden-om-skogen-nt-startar-ny-serie
http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/tre-fjardedelar-av-anders-skog-blev-nyckelbiotop-aganderatten-verkar-inte-vara-vard-nagonting
http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/norrtalje-kommun-har-mest-skyddad-skog-i-lanet-en-koncentration-av-hoga-naturvarden
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Kräver nystart för skogspolitiken 
”Det finns flera utrymmen i lagstiftningen för att förhindra att skyddsvärd skog avverkas. Vissa 
av dessa skyddsformer medför en ersättning till skogsägarna. Det gäller om ett område ska bli 

naturreservat eller nationalpark – då får ägarna betalt med marknadsvärdet plus 25 procent. Men 

de flesta fall som nu uppmärksammas präglas av rättslöshet. Det gäller systemet med nyckelbio-
toper för att skydda rödlistade arter”, skriver Tobias Wikström i en ledare i Dagens Industri. 

”Problemet är att detta inte är ett beslut, utan endast en registrering – och kan därför inte över-

klagas. Det medför inte heller något formellt avverkningsförbud. Men de stora uppköparna vill 

inte befatta sig med skogsråvara från nyckelbiotopen, och just det här skogsområdet blir därmed 
värdelöst”, fortsätter han och kräver en nystart för skogspolitiken där äganderätten står i fokus. 

Dagens Industri 19/2 

Ser inget tak för nyckelbiotoper 
”Skogsstyrelsens kampanj #biotopmyterna är ett bra exempel på när varumärke och påverkan på 

attityder ges företräde framför saklighet och opartiskhet”, skriver Marcus Svensson, näringpo-

litisk kommunikatör på Södra i en debattartikel där han bland annat kritiserar att Skogsstyrelsen 
hävdar att nyckelbiotoper inte är en formell skyddsform samtidigt som det föreligger samråds-

plikt, ofta med konsekvensen begränsningar och ibland avverkningsförbud. 

Han är också kritisk mot att den areal som antas vara nyckelbiotop uppräknats från en procent 

på 1990-talet till fyra procent idag och något tak för detta skönjer han inte. 
”Trenden är tydlig. Mer och mer produktiv skog kommer att omfattas av samrådsplikt, begräns-

ningar och förbud. Samtidigt som vi kan vara på väg mot att en miljon hektar klassas som 

nyckelbiotop görs ingen ansats från myndigheten för att lösa ersättningsfrågan”, skriver han.  
Altinget 15/2 

Tidningen Skogen 15/2 

Rätten att bruka skog respekteras inte 
”Samtidigt som statens vilja att ersätta för intrång i brukandet minskar ökar statens aptit på att 

’skydda’ fler områden från brukande. Inventeringen av så kallade nyckelbiotoper har inneburit 
att arealen produktiv skogsmark som klassas som nyckelbiotop har fyrdubblats sedan 1990-

talet. Eftersom klassningen inte innebär något formellt skydd så kan ersättningsfrågan pareras”, 

skriver Nya Wermlands-Tidningen (kons.) i en ledare. 
”Det är få personer som accepterar att staten på olika sätt tar över deras egendom. Den främsta 

anledningen till att skogsfrågorna lyfts allt mer i debatten är att vi är inne i ett skede där många 

skogsägare upplever att deras rätt att bruka sin skog och sin mark inte respekteras av staten”, 

avslutar tidningen. 
Nya Wermlands-Tidningen 19/2 

Samlad attack på privat skog 
Joakim Broman tar i en cirkulärledare från Liberala Nyhetsbyrån upp ett antal exempel på hur 
allt mer skog stoppas från avverkning utan ersättning till markägaren. 

”Sammantaget måste detta ses som en samlad attack på privat ägande av skog. Detta trots att det 

svenska skogsbruket är mycket ansvarstagande. Ett exempel är att 1,2 miljoner hektar – 10 pro-
cent av den produktiva skogsarealen – är skyddad genom att markägarna gjort frivilliga avsätt-

ningar”, skriver han och kräver stärkt äganderätt. 
Kristianstadsbladet 19/2 m.fl. 

Tjädern på tillbakagång 
Sveriges Ornitologiska Förening, Birdlife Sverige, hävdar att tjädern är på tillbakagång med en 

uppsplittrad och fragmenterad population och den saknas i många skogslandskap. 

– Tjädern är som toppen av ett isberg. Finns det gott om tjädern är det ett tecken på ett väl 
fungerande skogsekosystem, med hundratals andra värdefulla arter. I tjäderskogen är skogen 

luckig, varierad och rik på blåbärsris, säger Christer Johansson, skogsanvarig på Birdlife 

Sverige som rekommenderar att man sparar minst 25 meter breda zoner av träd mot mossar vid 
avverkning, håller efter räven samt bedriver plockskogsbruk. 

Skogsaktuellt 20/2 

Birdlife Sveriges pressmeddelande 19/2 

https://www.di.se/ledare/tobias-wikstrom-varna-svenskarnas-ratt-att-bruka-sin-egen-skog/
https://www.altinget.se/artikel/sodra-skogsstyrelsens-kampanj-vilseleder?ref=newsletter&refid=2297&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.skogen.se/nyheter/det-ar-utvecklingen-som-oroar
https://nwt.se/asikter/ledare/2018/02/19/skogen-allt-mer-i-ropet
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/joakim-broman-det-ar-inte-statens-skog/'
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56429/varnar-for-regionalt-utdoende-av-tjader.html
http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/skogen/artskyddet-i-skogen/tjadern-sammanstallning/
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Olika bud om skogsskydd på Gotland 

Skogsägarrörelsen och länsstyrelsen på Gotland är inte överens om hur mycket skog som är be-
lagd med brukningsstopp på ön. LRF och Mellanskog anser att över 30 procent inte får brukas 

medan länsstyrelsen får det till omkring 20 procent eftersom myndigheten inte räknar in Natura 

2000-områden. 
– För att det inte är ett formellt skydd, utan mer av ett utpekat område. Det kan finnas viss 

restriktivitet, men den är inte reglerad som kring ett naturreservat, säger Anna-Lena Fritz på 

länsstyrelsen. 

– Vi vill ha en gemensam bild av hur mycket mark som har restriktioner och vad som faktiskt är 
tillgängligt för produktion, säger Andreas Nypelius på LRF. 

Hela Gotland 15/2 

Tidningen Skogen 15/2 

Vill kombinera skydd och snabbskog 
”Det finns ett mycket starkt svenskt intresse av att skogsproduktionen ökar. Det skulle gynna 

vår ekonomi och sysselsättning och även minska utsläppet av växthusgaser. Frågan är hur det 

kan göras med fortsatt höga miljöambitioner. En väg skulle kunna vara att öka avsättningen till 

skyddad skog, samtidigt som man öppnar för åtgärder i merparten av skogen som gör att den 
växer snabbare. Men det är en politik som kräver en ökad statlig finansiering. För de som tror på 

den här vägen är det nedslående att finansieringen i dag inte räcker till att sköta och hålla koll på 

de skogar som redan är skyddade”, skriver Knut Persson i en ledare i Land Skogsbruk. 
Land Skogsbruk 16/2 

Naturvårdsavtal lönsammare än skogsbruk 
”Om du verkligen har skyddsvärd skog i ett litet parti så kan du upprätta naturvårdsavtal eller få 
intrångsersättning för biotopskydd från Skogsstyrelsen. Sådana avtal är win-win. Du får betyd-

ligt bättre klirr i kassan än efter röjning, gallring, avverkning och återplantering än om det ens 

blir något överskott kvar efter hela skogsbrukscykeln är klar”, skriver Lo Jarl, ekolog och verk-

samhetsledare på Naturarvet, i en replik på en insändare av signaturen ” Skogsägare med dåligt 
samvete” som påpekat att skogsägare tvingas avverka naturvärden för att deras skog inte ska bli 

värdelös. 
Nya Wermlands-Tidningen 16/2 

Okänsligt vid avslagen avverkningsansökan 
”Vi kristdemokrater påstår att äganderätten är hotad. Skogsägarna befinner sig i en situation där 

Skogsstyrelsen, efter en dom i Norrbotten 2015, ska avslå ansökningar om avverkning i fjällnära 
skog om det berör höga naturvärden. Enligt lag har markägaren rätt att begära ersättning om 

skogen inte får avverkas. Den ersättningen ska vara utbetald inom ett år från avslagsbeslutet. 

Men om detta inte hinns med inom ett år måste markägaren själv stämma staten och betala sina 

rättegångskostnader”, skriver Kristdemokraternas riksdagsledamot Magnus Oscarsson samt 
dess riksdagskandidat Birgitta Nordvall i en debattartikel. 

”Självklart ska skogsbruk bedrivas med miljöhänsyn, och vissa områden ska undantas från 

skogsbruk, men ersättning till ägarna ska utbetalas. Regeringens okänsliga förehavanden liknar 
hur den kommunistiska staten tog mark från sina medborgare”, skriver de vidare. 

Norran 15/2 

Föreslår avverkningsanmälan av all skog 
Mats Åhlund, Arenmark, Piteå, föreslår i en debattartikel att landets skogsägare anmäler hela 

sitt skogsinnehav för slutavverkning den 1 juli. 

”Skogsstyrelsen stänger ner sin verksamhet under juli månad. Exempelvis fanns i hela Norrbot-

tens län 2016 under juli månad bara två tjänstemän i arbete”, skriver han och berättar om hur 
han i fjol anmälde sina 250 hektar. Det tog tre veckor innan alla anmälningarna var bekräftade 

och efter tolv veckor kom en anmodan om att inte avverka ett bestånd. 

”Det jag vill visa är hur lätt vi kan kringgå alla besvärligheter. Min uppmaning till alla Sveriges 
skogsägare är att avverkningsanmäla hela sitt innehav varje år den första juli”, skriver han 

vidare. 
ATL 16/2 

http://www.helagotland.se/ekonomi/lrf-en-tredjedel-av-skogen-pa-on-far-inte-brukas-15069669.aspx
https://www.skogen.se/nyheter/skyddsiver-pa-gotland
http://www.landskogsbruk.se/ledare/ensidig-debatt-risk-for-skogsbruket/
https://nwt.se/asikter/insandare/2018/02/16/du-kan-radda-din-skog
http://norran.se/asikter/debatt/haller-regeringen-pa-att-annektera-norrland-978857
http://www.atl.nu/debatt/skogsagare-anvand-civil-olydnad/
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Allmänningsskogarna söker kommunikatör 

Nybildade Sveriges Allmänningsskogars Förbund söker nu en näringspolitisk kommunikatör 
Förbundet ska arbeta med näringspolitiska frågor som främjar allmänningsskogarna i Norr-

botten och Västerbotten, samt Dalarnas besparingsskogar som sammanlagt omfattar 800 000 

hektar skog. 
– Vi vill samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation. Detta för att föra fram 

allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruket på den 

politiska dagordningen, säger ordförande Ulf Andersson. 
Västerbottens-Kuriren 16/2 

Stört luktsinne kan stoppa barkborren 
Barkborreskadorna kan minska genom att man stör barkborrens luktsinne med ämnen som 

blockerar barkborrens feromonreceptorer vilket skulle hindra dem från att ansamlas i stora 
mängder där de förökar sig. 

– När dessa receptorer är identifierade kan arbetet fortsätta med att hitta substanser som kan 

blockera receptorerna. Det är lång väg dit och det är inte säkert att det kommer att fungera, men 
det är förhoppningsfullt att myggors receptorer har kunnat störas på detta sätt, säger docent 

Martin N. Andersson på biologiska institutionen vid Lunds universitet. 
ATL 21/2 

Vinterutkörning av plant med skoter ökar 
Att köra ut plantor i skogen med snöskoter har flera fördelar och bir allt vanligare då det spar 

både tid och pengar. Plantorna grävs ner i snön vid hygget och får ligga där tills det är dags att 

plantera. 
– Vi ser ett stort intresse för ”skoterplant” just nu och vi har redan fått in beställningar på 

350 000 plantor, säger Tomas Jansson, kundansvarig på Svenska skogsplantor. 
Land Skogsbruk 20/2 

Aska på mossa gav bra viltfoder 
En småländsk mosse har berikats med viltfoder sedan aska spridits på tio av dess 26 hektar för 

nio år sedan. 

– Jag såg effekten av askan direkt. Det blev snabbt uppslag av både tall och löv där askan 
spridits, barren på tallarna blev grönare och längre. Blåbärsriset har också fått fart, innan fanns 

det bara gräs. Se skillnaden på den del av mossen där det inte spreds någon aska och på den del 

där askan spreds, säger ägaren Kjell Skoog i Skäckarp, Ljungby, som också noterat mer 
viltfoder i produktionsskog efter asksprisning. 

Land Skogsbruk 17/2 

Lönsamt att sprida aska 
Effektet av aska på torvmossar har studerats av Daniel Glimtoft på Svensk Skogsgödsling AB 

på Energiforsks uppdrag. Hans studier bekräftar Kjell Skoogs erfarenheter av askans betydelse 

för viltfodret. 

”Markberedning och plantering av tall beräknas kosta cirka 10 000 kronor per hektar. Asksprid-
ning på torvmark i syfte att producera foder och/eller gagnvirke är därför en lönsam åtgärd även 

vid avsevärt högre kostnad än dagens kostnad på cirka 400 kronor per hektar”, skriver Glimtoft 

i rapporten ”Viltfoderproduktion på torvmark med hjälp av aska”. 
Land Skogsbruk 17/2 

  

https://affarsliv24.vk.se/2242087/nytt-forbund-bildat-ska-strida-for-fjallnara-skog
http://www.atl.nu/skog/sla-ut-barkborrens-luktsinne-lonar-sig/
http://www.landskogsbruk.se/skog/plantor-kors-ut-med-skoter/
http://www.landskogsbruk.se/skog/jag-sag-effekten-av-askan-direkt-det-blev-snabbt-uppslag-av-bade-tall-och-lov-dar-askan-sprid/
http://www.landskogsbruk.se/skog/daniel-glimtoft-konstaterar-att-mojligheten-till-foderproduktion-for-vilt-ar-storst-pa-kalmark-o/
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Energin 

Bioenergi är klimatneutralt 
”Att använda skog för energi och material för att ersätta fossila bränslen och material är kli-
matneutralt. Förutsättningen är att man alltid planterar ny skog. Svenskt skogsbruk bevisar 

klimatneutraliteten. Trots att vi ökat skörden i våra skogar har den stående biomassan i skogen 

fördubblats de senaste hundra åren”, skriver Gustav Melin, vd för branschorganisationen 
Svebio, i ett inlägg i en pågående debatt med Linda Burnelius, Greenpeace, om skogsbrukets 

klimatneutralitet. 

”Bioenergin är i dag Sveriges största energikälla, och användningen av biobränslen är en viktig 

förklaring till att vi kunnat minska användningen av olja och få ner utsläppen i Sverige. Vi vill 
fortsätta på den vägen. Det finns fortfarande mycket biobränslen som inte utnyttjas utan ruttnar 

till ingen nytta, samtidigt som vi bränner fossila bränslen”, avslutar han. 
Nerikes Allehanda 20/2 

Svebios första debattartikel: Nerikes Allehanda 22/2 

Replik av Linda Burnelius, Greenpeace: Nerikes Allehanda 4/2 

Svårsålda salixflis 
Biobränsle från salixodling är svårt att sälja i konkurrens med flis från rivningsvirke. Johan von 

Engeström i Refvelsta har sålt till värmeverket i Enköping i 20 år nu måste flisen fraktas dub-

belt så långt, till Västerås. Han har också svårt att hitta avsättning för grot från sina 750 hektar 
skog. 

– Rivningspriset är så mycket lägre. Men det är också en hållbarhetsfråga. Vi tycker det är bra 

att vi tar hand om en produkt som annars skulle hamna på deponi, säger vd Tomas Ulväng på 
Ena Energi i Enköping. 

ATL 19/2 

Stockhorvan igång igen 
Stockhorvan Trä & Pellets AB har nu fått igång sin egen produktion av pellets efter branden i 
midsommarhelgen 2016. 25 miljoner kronor har den nya fabriken kostat. 

– Vi skulle egentligen behöva komma igång med linje två direkt, med tanke på efterfrågan, men 

det får vänta åtminstone något halvår. Försäkringspengarna täcker inte på långa vägar återupp-
byggnaden så vi har en resa framför oss fortfarande, säger vd Peter Petersson. 

Vimmerby Tidning 21/2 

 

http://www.na.se/opinion/debatt/vilken-syn-har-greenpeace-pa-bioenergi
http://www.na.se/opinion/debatt/skogen-viktig-for-ett-fossilfritt-orebro-lan
http://www.na.se/opinion/debatt/skogen-loser-inte-klimatkrisen
http://www.atl.nu/lantbruk/svart-salja-flis-fran-salix/
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/nystart-i-stockhorvan--20180220/

