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Produktionsbortfall i snörik skog 
Meterdjup snö gör det svårt för skogsbruket i Västernorrland att få fram virke och bruken kan 

tvingas minska produktionen. 
– På sina håll är det 1,4–1,7 meter djup snö och där tar sig mindre gallringsmaskiner helt enkelt 

inte fram. Jag skulle uppskatta produktionsbortfallet till 15 till 20 procent, vi har fått omfördela 

våra maskingrupper och även flyttat en till Örnsköldsviks virkesområde, säger Lars Boström, 

virkesområdeschef på Norra Skogsägarna i södra Ångermanland. 
Sveriges Television Västernorrland 22/2 
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Kina sätter fart på svensk skogsindustri 
Efterfrågan på såväl trävaror som pappersmassa är högre än någonsin och det går bra för svensk 
skogsindustri. 

– Det ser oerhört bra ut för svensk skogsindustri. Och vad som är än mer fantastiskt är att det är 

en bransch där det såg nattsvart ut för bara fem år sedan, säger Johan Freij, affärsområdeschef 

för skog och lantbruk på Danske Bank. 
Kina är en avgörande faktor för trävaror, ifjol importerades 24 miljoner kubikmeter barrträvaror 

dit, men Johan Freij varnar för att situationen inte varar för evigt. 

– Skulle det bli en sättning i Kina påverkas hela världsmarknaden, säger han. 
Tidningarnas Telegrambyrå 24/2 

Rekordår för Nordic Paper 
Nordic Paper har haft ett rekordår under 2017 och bolaget satsar fortsatt på ökad produktion på 
bruket i Säffle. 

– Fabriken är världsledande vad gäller så kallat greaseproof-papper och exporterar merparten av 

det som tillverkas, säger Marie Stenquist, kommunikationschef på Nordic Paper. 

Den fettresistenta ytan får man till genom att mala massan hårdare vilket gör att fibrerna lägger 
sig så att man uppnår samma effekt som om man skulle tillsatt högfluorerade ämnen, PFAS, 

som inte bryts ner i naturen. 

– Det är ett säljargument förstås att det är ett naturligt material, säger fabrikschef Peter Berg-

kvist. 
Nya Wermlands-Tidningen 22/2 

Taket rasade in på Fiskarhedens justerverk 
Taket på justerverket vid Fiskarhedens Trävaru AB rasade in tidigt på söndagsmorgonen. Ingen 

person fanns i byggnaden. 

– Det ser för bedrövligt ut och det är tråkigt, men vi ska vara lyckliga att vi inte körde produk-

tionen. Ingen hade överlevt det. Normalt är det både dag- och nattskift i lokalerna, men under 
helgerna jobbar ingen där, säger vd Olle Larsson. 

Raset upptäcktes då ett automatiskt brandlarm utlöstes och räddningstjänsten kom till platsen. 

Räddningstjänsten fick ägna sig åt at pumpa ut vatten från sprinklersystemet. 
Dalarnas Tidningar 25/2 

Sveriges Television Dalarna 25/2 
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Skogsnäringen 

Värmland vill bli bioekonomisk pilotregion 
De värmländska regionråden Tomas Riste (S) och Stina Höök (M) samt företrädare för skogs-

industrin i länet anser i en debattartikel att Värmland ska bli pilotregion för skoglig bioekonomi. 

”Regionens bidrag till bioekonomin är redan idag omfattande. Här finns en världsledande in-
dustri som producerar högkvalitativa, hållbara produkter från skogen: sågade trävaror, cellulosa 

och biobaserade förpackningsmaterial – insatsvaror helt nödvändiga för att det fossilfria sam-

hället ska bli verklighet. Sågverk och massa- och pappersbruk använder olika delar av skogen 
och rest- och sidoströmmar omvandlas i hög grad till bioenergi”, skriver de. 

Nya Wermlands-Tidningen 24/2 

Finansministern får förklara kilometerskatten 
Finansminister Magdalena Andersson (S) har kallats till riksdagens skatteutskott för att redo-

göra närmare för det förslag till kilometerskatt som möjligen kan komma redan i vår enligt 

klimatminister Isabella Lövin (MP). 

– Det här vore kontraproduktivt ur klimatsynpunkt eftersom skogsindustrin är helt avgörande 
för att få fram biobränsle. Ska det som i dag produceras av olja, oavsett om det är industriråva-

ror, kläder eller bränsle, kunna ersättas av cellulosa är det viktigt att skogsresurserna kan nyttjas 

och tas fram på ett konkurrenskraftigt sätt, säger Per Åsling (C), ordförande i riksdagens skatte-
utskott. 

Dagens Industri 22/2 

  

https://nwt.se/asikter/debatt/2018/02/24/lat-varmland-bli-pilotregion-for
https://www.di.se/nyheter/andersson-avkravs-besked-om-utdomda-skatten-nu-far-det-faktiskt-vara-nog/
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Massa- och pappersindustrin 

Överlägsen rörelsemarginal för Södras massa 
”Det finns inga andra svenska massatillverkare som har samma produktmix eller så stor produk-
tion av långfibrig sulfatmassa som Södra. SCA är dessutom mitt uppe i en stor investering, lika-

så har Rottneros ett pågående investeringsprogram. Men om vi ändå ställer bolagen mot varand-

ra kan vi konstatera att Södra Cells rörelsemarginal förra året var 20 procent, den justerade rö-
relsemarginalen för SCA:s massatillverkning var 9 procent och Rottneros rörelsemarginal 8 pro-

cent”, skriver ATL:s medarbetare Birgitta Sennerdal i en analys med anledning av Södras 

goda fjolårsresultat på 1 917 miljoner kronor. 

Hon är dock inte så imponerad av föreningens träindustri, Södra Wood, som får till en rörelse-
marginal på bara en procent. 

ATL 26/2 

Billerud Korsnäs vision lockade stålchef 
Billerud Korsnäs nya vd och koncernchef Petra Einarsson kommer närmast från fem år som vd 

för Sandvik Materials Technology, SMT, och ser likheter mellan företagen. 

– Både Billerud Korsnäs och SMT är företag med innovation, och forskning och utveckling, 
som stark del av sitt DNA. En annan gemensam nämnare är att hållbarhet och cirkulär ekonomi 

är frågor som är väldigt närvarande hos båda bolagen, säger hon och nämner också Billerud 

Korsnäs vision som en lockande faktor: 

– Att tillsammans utmana konventionella förpackningar, för en hållbar framtid. Alla medarbe-
tare kan den här visionen utantill, och det märks att den faktiskt betyder något för dem, säger 

hon. 
Ny Teknik 23/2 

Produktionsstörningar oroar ny vd på Billerud Korsnäs 
Billerud Korsnäs nya vd Petra Einarsson har gjort sitt första officiella besök på fabriken i 

Gävle. Hon slås bland annat av att företagets vision verkligen är närvarande i folks tankar. 
– Billerud Korsnäs ’utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid’. Man kan 

tycka att det inte är världens lättaste mening men den omfamnas verkligen av alla medarbetare, 

säger hon. 

Till orosmomenten hör produktionsstörningarna framförallt i Gävle och Gruvön. 
– Mycket har varit kopplat till mänskliga faktorn. Det är ingen speciell maskin som gått sönder 

eller någon speciell teknik som inte fungerat. Vi behöver bli skarpare och jobba med ett syste-

matiskt, gemensamt och metodiskt arbetssätt i produktionen, både när det gäller säkerhet, kva-
litet och förebyggande underhåll, säger hon. 

Gefle Dagblad 23/2 

Arbetarbladet 23/2 

Viskosproduktion under miljöfarliga förhållanden 
Viskos håller på att bli framtiden textil inte minst för svenska massafabriker. Viskosproduktio-
nen sker dock i Kina, Indien och Indonesien där den förgiftar både miljö och människor. Svensk 

viskosproduktion lades ner i slutet av 1900-talet av lönsamhetsskäl. 

– Man skulle ha varit tvungna att bygga om fabrikerna för att de skulle hålla miljömässigt, och 
det hade man inte råd med, säger Erik Perzon, forskare i hållbar textil på Swerea IVF. 

Den brittiska miljöorganisationen Changing Markets har bland annat funnit att Domsjöägaren 

Aditya Birla Groups dotterbolag Grasim Industries låter avlopp gå rakt ut i Chambalfloden vid 
sin anläggning i Madhya Pradesh i Indien.  Viskosspill dumpas längs flodens strand och sköljs 

ner i vattnet av monsunregnen. 

– De utmålar viskosproduktion som något som är rakt igenom farligt. Och det är lätt att hitta 

exempel på små dåliga viskosfabriker i till exempel Kina, men det finns också viskosproduktion 
som är bra, säger Magnus Lundmark på Domsjö om Changing Markets rapport. 

Råd & Rön 28/2 

http://www.atl.nu/skog/sodras-medlemmar-vinner-pa-massaproduktionen/
https://www.nyteknik.se/automation/petra-einarsson-ny-vd-pa-billerud-korsnas-6900679https:/www.nyteknik.se/automation/petra-einarsson-ny-vd-pa-billerud-korsnas-6900679
http://www.gd.se/gavleborg/gavle/petra-einarsson-bytte-stal-mot-papper-ett-stort-beslut-i-mitt-liv
http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/einarsson-bytte-fran-sandviks-stal-till-papper-och-kartong-vi-har-en-mening-att-fylla
https://www.radron.se/artiklar/viskosens-smutsiga-baksida/
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Tryckpapper fortsätter att minska 
Leveranserna av tryckpapper fortsätter att sjunka. I december såldes sju procent mindre från 
europeiska tillverkare enligt Eurograph. Journalpapper sjönk med 12,4 procent, magasinpapper 

med 4,9 och tidningspapper (UM) med 2,7 procent. 
Finwire 26/2 

Kemikalieleverantör ny medlem i bioindustriellt kluster 
Kemikalieleverantören Wibax är nu medlem i Bothnia Bioindustries Cluster, Bobic, vid Piteå 

Science Park som arbetar för vidareutveckling av den biobaserade industrin. 

– Vi ser Wibax som en mycket bra kompletterande partner inom BOBIC, då de redan har goda 
relationer med skogliga värdekedjan. Att man har hållbarhet högt på agendan passar oss också 

väldigt bra, säger Bobics projektledare Ulf Westerberg. 

Wibax, som bedriver affärsverksamhet kring olika typer av biooljor, har sitt huvudkontor och 
sin produktion i Piteå och terminaler och kontor runt om i Sverige samt i Finland, Norge och 

Danmark. Bland övriga medlemmar i Bobic finns skogsindustriföretag, samt företag som 

utvecklar och producerar biobaserade produkter. 
Norrbottens Affärer 27/2 

Piteå Science Parks pressmeddelande 27/2  

Träindustrin 

Produktionsstopp efter raset i Fiskarheden 
Produktionen kommer att stoppas helt vid Fiskarhedens Trävaru AB efter takraset över juster-
verket i helgen. Taket var inte belastat med speciellt mycket snö, det kan röra sig om konstruk-

tionsfel, byggfel eller fel på materialet. Byggnaden uppfördes för tio år sedan efter en brand. 

– Vi kommer att såga några dagar till sen blir det stopp. Då får personalen hålla på med andra 
arbetsuppgifter. Men vi jobbar för att komma igång så fort som möjligt igen, säger vice vd 

Magnus Larsson. 
Sveriges Television Dalarna 27/2 

Olycka på Kindasågen utreds 
Arbetsmiljöverket kommer att utreda olyckan på Kindasågen förra veckan då en medarbetare 

fick handen svårt skadad då han skulle ta bort en flisa ur en hyvel. Polisen har också upprättat 

en anmälan om arbetsplatsolycka. 
Kinda-Posten 27/2 

Skogsbruket 

Tio procent mindre virke till Domsjö 
Betydligt mindre virkesmängder än normalt kommer till Domsjö Fabriker efter det ymniga snö-

andet i Västernorrland. 

– Det här är exceptionellt. Inflödet har minskat med tio procent, kanske lite mer, säger vd Lars 

Winter. 
Sveriges Radio Västernorrland 22/2 

  

https://www.di.se/nyheter/lagre-leveranser-av-tidningspapper/
http://www.norrbottensaffarer.se/na/wibax-inleder-nytt-samarbete-nm4775851.aspx
http://www.piteasciencepark.se/wibax-ny-medlem-i-bothnia-bioindustries-cluster/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/takraset-vid-sagverket-i-fiskarheden-ett-mysterium
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/kinda/olycka-pa-sagverk-utreds--20180227/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6891576
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Svårt att bedöma marken i djup snö 
Med ett snödjup på en och en halv meter blir det svårt att köra skördare. Det är svårt att bedöma 
hur marken ser ut, om det finns stenar eller andra hinder. 

– Nu är det för mycket snö, vi har haft bra vintrar tidigare men nu måste vi förflytta oss västerut, 

där det är mindre snö. Här går det inte att vara längre, produktionen sjunker för mycket, säger 
skogsmaskinföraren Roger Arnerstedt. 

Sveriges Radio Västernorrland 22/2 

Motormanuellt hjälper inte i snön 
Skogsentreprenörerna har försökt sätta in motormanuella huggare för att kunna avverka i det 
snöiga Västernorrland men utan större framgång. 

– Nej, det gick väldigt segt för manuellhuggarna vi hade här idag, säger skogsmaskinföraren 

Theodor Jonsson som avverkar i närheten av Ramvik i Ångermanland. 
Sveriges Television Västernorrland 22/2 

Utländska bilar kör insnöat timmer 
Skogsindustrin tar nu till utländska virkesbilar från bland annat Finland och Estland för att få 
fram råvara till industrin innan våren gör vägarna ofarbara. 

– SCA vill naturligtvis få ner sitt virkeslager från skogen, och bilarna räcker helt enkelt inte till, 

säger Christel Tjomsland som kör timmerbil för Fermgruppen. 
Sveriges Radio Västernorrland 27/2 

Blötsnö knäcker träd i Värmland 
Förutom avverkningssvårigheter drabbas också de snötäckta skogarna av skador på träden i 

form av toppbrott. Svårast har det varit i södra Värmland där snön varit blöt och därmed tyngre. 
Skador har rapporterats från Forshaga, Sunne, Karlstad och Årjäng. 

– Det här kan innebära att det drabbar ett skogsbestånd man nyss gallrat, och i värsta fall leder 

det till att man får avverka hela beståndet. Dessutom en dyr avverkning, då man får avverka 
ganska små volymer. Sen är det också så att om det blir mycket toppbrott av gran finns risk för 

insektsangrepp, säger Hans Källsmyr skadesamordnare vid Skogsstyrelsen i Värmland. 
Sveriges Television Värmland 26/2 

Värmlands Folkblad 26/2 

Centerledaren besöker skogsbrandsexpert 
Centerpartiledaren Annie Lööf besöker på fredag skogsbrandsexperten Annie Johansson med 

företaget Kyllesjö Skog i Skillingaryd tillsammans med en grupp lokala centerpartister för att 

stifta närmare bekantskap med företaget. 
Värnamo.nu 27/2 

Virkesmätningen samlas i en organisation 
Virkesmätningen kan komma att få en ny organisation som enligt uppgift ska få sitt huvudkon-
tor i närheten av Arlanda. Nuvarande fyra organisationer fusioneras till en. En arbetsgrupp har 

sedan i september arbetat med en ny organisation och en interrimsstyrelse har tillsatts för att 

leda arbetet vidare sedan arbetsgruppen avgett sitt förslag. 

Den tekniska utvecklingen suddar allt mer ut gränserna mellan mätning, informationsteknologi 
och redovisning. Automatisering och centralisering gör också geografiska gränser inaktuella. 

ATL 27/2 

  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6892386
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/snohinder-i-skogsbruken
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6895309
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/snon-knacker-traden
https://www.vf.se/nyheter/skogsstyrelsen-varnar-for-snobrott/
https://värnamo.nu/nyheter/annie-besoker-annie/
http://www.atl.nu/skog/ny-organisation-for-vmf/
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Svårt att locka till pressad skogsbransch 
Skogsbranschen kommer att behöva mycket folk i framtiden men frågan är om nyrekryteringen 
kan matcha de stora pensionsavgångar som väntar. 

– Det har blivit ett litet uppsving med ansökningar till gymnasiet, men det räcker inte om man 

tittar framåt. Vi behöver fler som byter yrke också. Många pensionsavgångar väntas så det 
kommer att behövas mycket folk, även entreprenörer. Anställningsvillkor och lön spelar förstås 

in när man väljer jobb, så det är väldigt synd att branschen är så ekonomiskt pressad, säger Åke 

Mattsson, lokalombudsman i Gävleborg på GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. 
Hela Hälsingland 22/2 

Pressad lönsamhet gör ny förare olönsam 
Det är svårt för skogsentreprenadföretagen att ta in ny arbetskraft med de höga produktionskrav 

som gäller. Det tar något år innan en ny förare kör lönsamt. 
– Vi kan förlora närmare 300 kronor per timme när vi anställer någon som kommer direkt från 

skolbänken. Företag får tagga ner i stället för att anställa, säger Markus Mörk på Vallsta skogs-

maskiner. 
– Produktiviteten har gått rätt uppåt sedan 60-talet på grund av teknikutvecklingen. Nu har vi 

kommit till vägs ände. Det kanske till och med dippar lite nedåt. Det går inte att köra mycket 

fortare. Allt är datoriserat och allt är väldigt slimmat. Löner har höjts liksom priset på maskiner 

och drivmedel, men ersättningarna har hållits nere av skogsbolagen i 25 år, säger Anders Lars-

son som driver Anders Larssons Skogsentreprenad AB sedan 1987. 
Hela Hälsingland 22/2 

Rotpostens bästa tid är nu 
Hushållningssällskapets sydsvenska rådgivare Tobias Nilsson och Johan Ardegård anser att 

rotpost är den för säljaren gynnsammaste varianten när efterfrågan på virke är stor som nu. En 

bra post nära väg som är färdigplanerad och går att hugga i morgon är väldigt attraktiv för 
köparen. 

– Förröj posten, se till att fixa bra vägar in, se till att vändplatsen är bra så att det ser bra ut när 

virkesköparen kommer ut. Det ska inte vara några konstigheter, allt ska vara färdigt och klart 

innan man tar ut virkesköparen, säger Tobias Nilsson. 
ATL 23/2 

Råder skogsägarna att avverka 
Världskonjunkturen genererar en enorm efterfrågan på pappersmassa och trävaror viket lett till 
en rad investeringar. Södras nya Väröanläggning och SCA:s nya linje på Östrand beräknas 

kräva ytterligare fyra miljoner kubikmeter massaved. 

– Även om vi tror att priserna ska upp en bit till på både massa och trävaror så har skogsägarna 
ett kanonläge för avverkning nu. Timmer är det som ger mest flis i skogsägarnas plånböcker och 

nu är alla sortiment bra, men skogen är en volatil bransch och man vet aldrig hur länge det 

varar, säger Johan Freij, affärsområdeschef för skog och lantbruk på Danske Bank.  
Skogsaktuellt 26/2 

Land Skogsbruk 26/2 

Tidningen Skogen 26/2 

Danske Banks pressmeddelande 26/2 

Låga massavedspriser i norra Värmland 
”Det går inte att vinna kampen mot monopolet inom skogsbruket i norra Värmland. Nordvärm-

land har Sveriges lägsta massavedspris - 200 kronor per kubik efter fraktavdrag. Det är det lägs-

ta på 50 år. I Sydsverige är det 320 kronor, i Norrlands inland cirka 250. Stora betalar bättre för 
sämre massaved i Norge. Orsaken är att här finns ingen konkurrens. Säljer vi till exempelvis 

Moelven och Fiskarheden byter de massaved mot timmer vilket gör att Stora Enso i slutänden 

bestämmer priset”, skriver signaturen ”Skogsägare i norra Värmland” i en insändare. 
Nya Wermlands-Tidningen 28/2 

  

http://www.helahalsingland.se/naringsliv/facket-oroar-sig-for-skogsbranschens-framtid-kommer-att-behovas-mycket-folk
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/bollnas/hoga-produktionskrav-i-skogsindustrin-kravs-en-vandning-innan-folk-byter-bransch
http://www.atl.nu/lantbruk/rotpost-ar-ratt-i-hogkonjunktur/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56466/rekordpriser-pa-svenskt-virke-och-massa.html
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/ljust-for-den-svenska-skogsindustrin/
https://www.skogen.se/nyheter/perfekt-storm-i-skogen
http://news.cision.com/se/danske-bank-sverige/r/globalt-sug-efter-tra-ger-rekordpriser-pa-svenskt-virke-och-massa,c2458896?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://nwt.se/asikter/insandare/2018/02/28/stora-ensos-monopol
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450 kronor kubiken för asp 27 år efter åkerplantering 
Efter 27 år är Peter och Carina Stejmars hybridaspar strax utanför Molkom i Värmland klara 
att skördas som tändstickstimmer. Två gallringar har täckt kostnaderna. Till åkerplanteringen 

1990 fick man också 6 500 kronor per hektar i lövskogsbidrag. 

– Vi fick 450 kronor per kubikmeter utan transportavdrag plus en premie på 50 kronor eftersom 
vi skrev kontrakt före den 15 februari, säger Peter Stejmar. 

Land Skogsbruk 24/2 

Gammalt skogsbete gav rotröta 
Skogsägaren Sture Björch i Jämtland har upptäckt att ett antal granar drabbats av rotröta till 
följd av det skogsbete som förekom in på 1960-talet när hästar och kor fick beta på skogen. 

– Jag beräknar att mellan tio och femton procent av beståndet har torkat eller kommer att torka. 

Hur stor del som inte är synligt påverkat är inte helt lätt att säga. Jag har tagit ner granar jag trott 
varit friska, men som visat sig vara sjuka. Så på sikt kommer jag avverka hela beståndet, säger 

han. 
Tidningen Skogen 22/2 

Ore Skogsrike debatterades i riksdagen 
Riksdagsledamot Jens Holm (V) har i en interpellation bland annat frågat näringsminister 

Mikael Damberg (S) om denne via ägardirektiven tänker förändra styrningen av Sveaskog så 

att bolaget ges utrymme att öka sitt naturvårdsarbete, om transparensen i naturvårsarbetet ska 
öka samt om några åtgärder direkt mot avverkningen i Ore Skogsrike kommer att vidtas. 

Ministern svarade att en dialog om transparensen pågår och att Sveaskog har ett särskilt ansvar 

och ska vara ett föredöme. Han framhöll också att man ska lyssna till de myndigheter som 
granskar detta. 

Sveriges Television Dalarna 27/2 

Dala-Demokraten 28/2 

Jens Holms interpellation med debattprotokoll 27/2 

SLU ska ta fram kolsänkans storlek 
Regeringen har gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att ta fram prognoser och 
scenarier för att kunna bokföra den svenska skogens och skogsmarkens kolsänka. I uppdraget 

ingår också att ta fram underlag till svensk referensnivå för att redovisa förändrade nettoupptag 

av växthusgaser i svensk skog och skogsmark till EU. 
– Klimatomställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle är en ödesfråga. Den svenska 

skogen och skogsmarken producerar stora mängder bioenergi och tar samtidigt nästan upp lika 

mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen från industrin, transporter och energiproduk-

tionen i Sverige. Det är därför viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även 
EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

Skaraborgsbygden 22/2 

Tidningen Skogen 22/2 

Regeringens pressmeddelande 22/2 

Statens skogsskydd kritiseras av industrin 
SCA:s vd Ulf Larsson riktar nu kritik mot hur staten säkrar skyddsvärd skog utan att markäga-
ren får någon ersättning. 

– Miljöminister Karolina Skog har deklarerat att man inte kommer att kunna ersätta alla för 

deras skyddsvärda skog. Och i dag kan skogsägare med hänvisning till EU:s artskyddsregelverk 
ganska slumpmässigt förlora rätten att bruka sin skog utan ersättning, säger han. 

Norrskogs vd Olov Söderström är av samma mening. 

– Det är framför allt skogsägare i inlandet som drabbas när staten bortser från äganderätten. 

Budskapet blir: Skapa inga naturvärden för då tar vi dem, säger han. 
Sundsvalls Tidning 23/2 

  

http://www.landskogsbruk.se/skogsskotsel/har-faller-hybridaspen-efter-27-ar/
https://www.skogen.se/nyheter/kor-gav-retroaktiv-rota
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/avverkning-i-ore-skogsrike-debatterad-i-riksdagen
http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/riksdagsdebatt-om-ore-skogsrike-sveaskog-ska-vara-ett-foredome
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/avverkningshot-i-skogar-med-hoga-naturvarden_H510363
http://skaraborgsbygden.se/nyheter/slu-ska-undersoka-skogens-kolsanka/
https://www.skogen.se/nyheter/regeringen-vill-kartlagga-skogens-kolbalans
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/nya-prognoser-for-skogens-kolsanka-tas-fram/
http://www.st.nu/vasternorrland/sca-chefen-riktar-skarp-kritik-mot-hur-staten-skyddar-skog-det-ar-ren-expropriering
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35 miljoner kronor till reservatsmark i Västernorrland 
Naturvårdsverket anslår 40 miljoner kronor till naturvårdsåtgärder i Västernorrlands län som går 
till att sköta naturum, nationalparker, statliga leder, områdesskydd samt åtgärder för hotade 

arter. Dessutom anslås cirka 35 miljoner kronor för att ersätta markägare vid olika former av 

naturskydd, inte minst nya skogliga naturreservat. 
Sundsvalls Tidning 27/2 

Skogen viktig för landsbygdens företag 
”Principen om frihet under ansvar som svensk skogspolitik vilat på, där miljömål och produk-

tionsmål är lika viktiga, har tjänat oss väl. Det vill vi även att den ska fortsätta att göra i framti-
den. Men då måste skogsägarna också kunna lita på att politiker håller sin del av avtalet. De 

senaste årens agerande, där äganderätten ifrågasatts av regeringen, är djupt allvarlig”, skriver 

centerpolitikerna Annie Lööf, Eskil Erlandsson och Helena Lindahl i en debattartikel där de 
bland annat betonar vikten av att skogens ekonomiska värde bevaras. 

”För många företagare på landsbygden är skogen den investering och den säkerhet de har när de 

går till banken för att få ta ett lån. De måste kunna avverka skogen för att företaget ska kunna 
överleva”, skriver hon. 

Dagens Industri 26/2 

Äganderätten inte absolut 
– Äganderätten är inte helig eller absolut. Det allmänna får inskränka för att tillgodose viktiga 
allmänna intressen och miljöskydd är ett sådant. Sverige är skyldigt att skydda livsmiljöer enligt 

såväl internationell rätt som EU-rätt. Till detta kommer den svenska riksdagens egna miljökvali-

tetsmål, som Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, säger Gabriel Michanek, professor 
i miljörätt, som dock anser det fullt begripligt att markägare kan uppfatta nyckelbiotoper som ett 

övergrepp. 

– Utpekandet ger inte rätt till ersättning men innebär inte heller några restriktioner mot mark-
åtgärder. Det kan ses som en varning. Om markägaren vill avverka skog måste hen anmäla till 

Skogsstyrelsen. Denna kan då besluta om biotopskyddsområde. I så fall triggas ersättningsreg-

lerna. Den dag man vill avverka får man ersättning på 125 procent. Det är en ganska bra för-

säkring om man säger så, säger Michanek. 
Norrtelje Tidning 21/2 

Även kalhuggen skog får naturvärden 
I Norrtälje kommun finns mycket riktig skog, med olika sorters träd av olika ålder. Det har stor 
betydelse för ekosystem och biologisk mångfald därför finns där också många nyckelbiotoper 

och reservat. Men även ett hygge får så småningom en biologisk mångfald: 

– Det blir en väldig uppblomstring av arter efter ett hygge. Men sedan är skogen tämligen tom 
på livsformer under de kommande 40 åren. Det är först när träden närmar sig 60-årsåldern som 

det börjar hända grejor. Om skogen får stå i hundra år får den göra sitt jobb, och då blir det bio-

logisk mångfald, säger Börje Drakenberg, biolog och pensionerad lärare på Skogshögskolan 

som ser den sjunkande slutavverkningsåldern som det mest markanta hotet mot mångfalden. 
Norrtelje Tidning 21/2 

Misstro mot nyckelbiotoper i östra Uppland 
Andelen nyckelbiotoper är ovanligt stor i östra Uppland vilket vållat frustration bland skogs-
ägarna som samlats till träff i Rö Föreningsgård. Arrangörer var skogsägarna Tommy Karlsson 

och Anders Säterli med 60 respektive 80 procent nyckelbiotoper på ägorna. 

– En nyckelbiotop innebär inget avverkningsförbud men skogsägaren måste samråda med 
Skogsstyrelsen innan en skogsbruksåtgärd, sade Stefan Lindstedt, distriktschef för Skogssty-

relsen Stockholm- Gotland vilket lugnade föga. 

– Det känns som en misstroendeförklaring. Vi vet inte vad vi ska göra, säger Säterli. 

– Vi har inte hittat någon att samråda med, säger Karlsson. 
– Jag är uppvuxen när vi skulle spruta med hormoslyr och alla gamla betesmarker skulle plan-

teras. Nu säger ni tvärt om, vad säger ni om 25 år? säger skogsägaren Curt Carlström. 
Norrtelje Tidning 23/2 

ATL 23/2 

http://www.st.nu/vasternorrland/40-miljoner-till-atgarder-i-vasternorrlands-natur-mest-ambitiosa-satsning-som-gjorts-pa-miljo-och-natur-i-lanet
https://www.di.se/debatt/annie-loof-varna-aganderatten-i-skogen/
http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/juridikprofessorn-en-konflikt-mellan-enskilda-manniskor-och-allmanintresse
http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/biologen-manga-skogsagare-jobbar-med-stark-kansla-for-naturvard
http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/last-mellan-skogsstyrelsen-och-skogsagarna-har-sitter-en-bonderorelse-och-ar-oerhort-frustrerad
http://www.atl.nu/skog/stor-frustration-over-nyckelbiotoper/
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Staten råder över vad som undantas från skogsbruk 
Anders Pettersson, förbundssekreterare i Västerbottens Allmänningsförbund, påpekar i ett 
debattanlägg att Skogsstyrelsen under en rad av år hävdat att man inte har något ansvar för att 

nyckelbiotoper skyddas genom certifiering och köparpolicys. 

”I dag är det en realitet att virke från de skogar som myndigheten klassar som nyckelbiotop inte 
går att sälja. Det innebär att staten får en tydlig rådighet över vad som kommer att undantas från 

brukande och inte. Syftet med inventeringssatsningen, där statliga tjänstemän återigen skickas ut 

i stor skala på jakt efter naturvärden, är också solklart. Både regeringen och dess verkställande 

myndighet har samma uppfattning. Det behöver skyddas mer skog i Sverige och det gäller att 
hitta de mest värdefulla områdena”, skriver han. 

Land Skogsbruk 24/2 

Fjällnära skogsägare kräver 20 miljoner kronor 
Ägare till fjällnära skog som nekats avverkningstillstånd har stämt staten på sammanlagt 20 mil-

joner kronor eftersom de inte får någon ersättning. Kammarkollegiet, som företräder staten, an-

ser att skogsbruket där inte är ”pågående markanvändning” som är det man ska får ersättning för 
eftersom marken inte brukats under lång tid. Nedvärderingen av skogen kan få svåra konsek-

venser för ägarna. 

– Ett exempel kan vara att bankerna inte vågar låna ut pengar för att köpa skogsfastigheter där 

staten plötsligt kan neka avverkningstillstånd utan att betala för sig. Om det inte går att låna 
pengar för stora investeringar sjunker värdet på alla fastigheter, säger Magnus Norberg, LRF 

Konsult, som företräder markägarna i elva av de mål som nu ska avgöras av mark- och miljö-

domstolarna vid tingsrätterna i Umeå och Östersund. 
– Vi anser helt klart att den aktuella marken är produktiv skogsmark enligt paragraf 2 i Skogs-

vårdslagen. Och på en sådan mark måste skogsbruk anses vara pågående markanvändning, 

säger Norberg. 
Land Skogsbruk 25/2 

Sen information ger polarisering om nyckelbiotoper 
Naturskyddsföreningen Värmlands ordförande Lars-Ola Westerlund påpekar i en replik på en 

insändare att inventeringen av nyckelbiotoper är en ren kunskapsinsamling och att skogsägaren 
är skyldig till samråd vid avverkning i områden med höga naturvärden vare sig skogsägaren 

känner till vilka naturvärden som finns där eller ej. 

”Insändarskribenten ’Skogsägaren med dåligt samvete’ är ett tydligt exempel på att denna kuns-
kapsbrist skapar frustration hos markägare, när de ofta får information om höga naturvär-

den/nyckelbiotoper i ett väldigt sent skede. Detta har lett till en stark polarisering i debatten”, 

skriver Westerlund och fortsätter: 

”Kunskapsunderlaget ger markägare tydligare planeringsförutsättningar för sitt skogsbruk och 
bättre möjligheter för Sverige att uppfylla våra skogliga miljömål”. 

Nya Wermlands-Tidningen 24/2 
Insändaren från ’Skogsägaren med dåligt samvete’: Nya Wermlands-Tidningen 16/2 

Kräver långsiktig skogsbrukspolitik 
”Skogsbruket måste få vara långsiktigt och de som odlar skog måste veta att den politik som 

förs nu är hållbar även om tio eller 50 år. Denna mandatperiod har kantats av turer fram och 

tillbaka, där Miljöpartiet alltför många gånger har uppmuntrat myndigheterna att fortsätta lägga 

brukandeförbud på privat egendom utan att erbjuda ersättning. Landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht (S) menar att man ska betala för sig, tvärt emot miljöministerns linje. Regeringen kan inte 

ha två linjer. I nuläget springer man ogenerat skogsbruksmotståndarnas ärenden. Om Social-

demokraterna tycker annorlunda än MP, måste regeringen sätta stopp för Miljöpartiets valhänta 
ovanifrån-politik”, skriver Elin Larsson i en ledare i Södermanlands Nyheter (c). 

Södermanlands Nyheter 24/2 

  

http://www.landskogsbruk.se/debatt/jo-inventering-ar-ett-satt-att-skydda-skog/
http://www.landskogsbruk.se/skog/fjallskogsagare-kraver-staten-pa-20-miljoner/
https://nwt.se/asikter/insandare/2018/02/24/kunskapsbrist-leder-till
https://nwt.se/asikter/insandare/2018/02/16/du-kan-radda-din-skog
https://www.sn.se/ledare/ledare-mps-overgrepp-pa-aganderatten/
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Full ersättning eller lita på skogsägarna 
– Det finns bara två vägar att gå. Antingen ersätter man markägare fullt ut för alla typer av 
intrång som sker. Detta är ju normalfallet i de flesta rättsstater, men de pengarna har inte någon 

regering. Den andra vägen är att man sänker miljöambitionen avsevärt. Och det kräver i sin tur 

att statsmakten har en tillförlit till Sveriges skogsägare, att de är kapabla att hålla en hög biolo-
gisk mångfald utan statens inblandning, säger Rickard Axdorff, ordförande för Naturbrukarna 

och aktiv i äganderättsuppropet Egendomligt. 

– Vi har under lång tid haft svaga regeringar som inte förmått att styra landet fullt ut. Men det är 

alltid någon som styr. Och det har varit personer på myndigheterna. Det har varit fritt fram för 
myndighetsaktivism, säger han vidare. 

Svenska Nyhetsbyrån 22/2 

Olika bud om korrekt juridisk hantering av lavskrikan 
Ett formellt fel kan förlänga rättsprocessen för markägarna i fallet med avverkningsförbud för 

ett antal markägare på vars mark lavskrika påträffats. Deras överklagan gick till mark- och 

miljödomstolen i Östersund men skulle ha gått till Växjö. Rätten i Östersund tog ändå upp målet 
och dömde att Skogsstyrelsen inte är rätt myndighet att förbjuda avverkningen. 

Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen 

vid Svea hovrätt och vill ha besked om Skogsstyrelsen kunde meddela förbud eller ej. 

Skogsstyrelsen vill att den högre instansen också tar ställning till om avverkningsförbudet på 
grund av lavskrikorna var en korrekt tillämpning av artskyddsförordningen. Naturvårdsverket 

vill att frågan i stället ska återförvisas till lägre instans. 
Land Skogsbruk 23/2 

Produktionsråd kostar men miljöråd är gratis 
Östersunds-Postens (c) politiske redaktör Marcus Åsling påminner i en ledare om att skogssty-

relserna en gång inte bildades för att bevaka utan för att hjälpa skogsbruket. 
”Jag undrar om dagens skogsägare känner igen Skogsstyrelsen utifrån andemeningen när myn-

digheten bildades, att inte agera som en polismyndighet och att arbeta på frivillighetens väg. I 

dag arbetar Skogsstyrelsen med en slagsida mot miljöskydd, snarare än en balans mellan miljö 

och produktion. Att Skogsstyrelsen tar betalt för att ge skogsägare rådgivning inom produktion, 
men inte för rådgivning inom miljö är ett talande exempel”, skriver han. 

Östersunds-Posten 26/2 

Kidnappade värdetrakter oroar 
Östersunds-Postens (c) politiske redaktör Marcus Åsling tar i en ledare upp värdetrakterna som 

ska vara kara 2018.  

”Enligt Naturvårdsverket är en värdetrakt ett landskap med särskilt höga ekologiska värden. 
Värdetrakterna ska sedan användas ’För strategisk naturvårdsplanering och samverkan inom 

grön infrastruktur, formellt skydd av skog och hållbart skogsbruk’ ”, skriver han och fortsätter: 

”Greenpeace har redan börjat kidnappa begreppet och kräver rakt av att värdetrakter och skog-

liga värdekärnor undantas från avverkning. I höstas blockerade ett 40-tal aktivister från Green-
peace SCA:s största pappersmassafabrik i Östrand utanför Timrå”. 

”Farhågan med myndigheternas arbete med värdetrakter och tillkomsten av nya skyddsbegrepp 

är givetvis hur de kommer användas i framtiden. Särskilt som en glidning sker redan i den in-
ledande debatten, med hjälp av radikala miljöorganisationer”. 

Östersunds-Posten 23/2 

Tyska turister trötta på kalhyggen 
”Vi vet inte om vi kommer tillbaka till Sverige som vanligt nästa år. Som turister blir vi arga, 

när vi ser kalhyggen överallt. Vi tror att den svenska regeringen bara pratar om ’levande skogar’ 

men i verkligheten inte agerar för detta”, skriver mångåriga tyska turisterna Frauke och Arno 

Kühnl i en insändare. 
Avesta Tidning 28/2 

  

https://nwt.se/asikter/ledare/2018/02/22/skogsagarnas-moment-22
http://www.landskogsbruk.se/skog/formella-fel-och-oenighet-ror-till-lavskrikefallet/
http://www.op.se/opinion/ledare/marcus-asling-skogsagarna-far-betala-for-en-daligt-ford-politik
http://www.op.se/opinion/ledare/marcus-asling-nasta-strid-blir-om-sa-kallade-vardetrakter
http://www.avestatidning.com/opinion/insandare/insandare-tyska-turister-vi-blir-arga-over-att-se-sverige-forvandlas-allt-mer-till-ett-manlandskap


 12 

 

Misstroende mot frivilligt avsatta naturvärden 
”Som skogsägare kan vi varmt instämma i att biologisk mångfald är nödvändigt för vår över-
levnad. Däremot delar vi inte bilden om skövling och rovdrift i brukandet av skog och har svårt 

att acceptera den förskjutning i tillämpning av skogsvårdslagen (SVL) som råder vid skydd av 

skog”, skriver skogsbrukarna Christian Ankarstrand och Peter Borring i en replik till Cecilia 

Ambjörn, Naturskyddsföreningen, i en pågående debatt om miljöaktivisters agerande. 
De lyfter bland annat fram alla de frivilliga åtaganden som skogsbruket gör genom gröna skogs-

bruksplaner, miljöcertifiering med mera förutom den generella hänsynen. 

”Tyvärr finns ett misstroende från miljörörelse och myndigheter om värdet av alla dessa frivil-
liga åtaganden och åtgärder. Dessa utgör och innebär, tillsammans med det formella skyddet, 

Natura 2000-områden samt nyckelbiotoper, att en fjärdedel av skogsmarken undantas från 

produktion”, skriver de vidare. 
Norrköpings Tidningar 26/2 

Cecilia Ambjörns tidigare inlägg: Norrköpings Tidningar 3/2 

Ledare av Edvard Hollertz: Norrköpings Tidningar 16/1 

Hisnande perspektiv med föreningars överklaganderätt 
”Att fältbiologer i Ystad med en knapptryckning kan överklaga rättigheter för en markägare i 

Långsele öppnar ett hisnande perspektiv. Om fältbiologerna någonsin varit i Långsele har i 

sammanhanget ingen betydelse. Hundra medlemmar är nästan det enda som krävs. Och om 
miljöorganisationer får överklaga är det inte långt till friluftslivet, med allt från cykelklubbar till 

ryttarföreningar. Många bjuds in för att vara med och besluta om hur privat ägda egendomar 

förfogas”, skriver Land Skogsbuks ledarskribent Pär Fornling om utredningen om skogsvårds-
lagen som nu ligger på regeringens bord. 

”Anledningen till förslaget är Århuskonventionen. Den handlar om allmänhetens möjlighet att 

rättsligt pröva miljöbeslut. Det är upp till varje land att formulera reglerna. I vad mån det 
involverar skogsbruket är tveksamt”, fortsätter Fornling. 

Land Skogsbruk 23/2 

Polariserad syn på skogen 
”Synen på skogen är alltså extremt polariserad i Sverige. Skogsindustrin och miljörörelsen är 
två motpoler, som inte ens verkar tala samma språk. Den ena påstår att ’vi aldrig haft så mycket 

skog’, den andra kontrar med att en trädplantage inte är någon skog i verklig mening, utan en 

monokultur”, skriver Dalarnas Tidningars kulturredaktör Anders K Gustafsson i en artikel i 
serien ”Skogen” i Mittmedias tidningar. 

Gustafsson redogör bland annat för kritiska synpunkter kring skogsbruket samt synen på skog 

som en nyttoresurs som framförts i böcker av Ola Engelmark, Lars Samuelsson och Helena 

Granström. 
Örnsköldsviks Allehanda 21/2 

Till lustens försvar 
”Miljöbudskap och ett avståndstagande till skogsbrukarna tycks hänga ihop lika oskiljaktigt som 
ulltickan och gammelgranen. Vi på Föreningen Skogen stängde till slut kommentarsfälten på 

nätet för att vi inte kom tillrätta med miljövänner som ville frälsa skogsbrukarna med hjälp av 

personangrepp. Och Naturskyddsföreningen raggar medlemmar genom att visa upp hemska 
hyggen”, skriver Tidningen Skogens chefredaktör Bengt Ek i en ledare där han dessutom kriti-

serar branschfolk som dödar lusten till variation i skogsbruket. 

Lustmördare är hans beteckning på båda parter. Inte för att de mördar av lust utan för att de 
mördar den lust som behövs inom såväl naturvård som skogsbruk. 

Tidningen Skogen 27/2 

  

http://www.nt.se/asikter/debatt/vi-vardar-skogen-frivilligt-om5016501.aspx
http://www.nt.se/asikter/debatt/sans-och-balans-i-skogen-om4987572.aspx
http://www.nt.se/asikter/ledare/kapare-harjar-i-skogen-om4962416.aspx
http://www.landskogsbruk.se/ledare/baddar-for-byrakrati-och-rattsosakerhet/
http://www.allehanda.se/kultur/manniskans-seger-over-skogen-kommer-med-ett-hogt-pris
https://www.skogen.se/nyheter/lustmordare-gar-losa-i-skogen
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Lösta samhällsproblem en bieffekt 
Skogsaktuellts medarbetare Rickard Axdorff tar i en krönika upp skogsägarens ställning som 
företagare som han anser inte alltid tas seriöst. 

”Vi har dock både ett internt och ett externt problem med att både vi och även utomstående mer 

eller mindre behandlar skogsbruk som en hobby och skogsbrukare som utövare av den”, skriver 
han och fortsätter: 

”Jag tycker det är viktigt att vi skogsbrukare i alla läger framställer oss som företagare. Riktiga 

företagare. Det skapar en större förståelse och tydlighet för det vi gör. För att hugga ner en skog 

handlar ytterst om att flytta kapital bundet i vedråvara till rörligt kapital på ett konto. Även om 
skogsbrukare via sina företag löser mängder med samhällsproblem så är detta bara en trevlig 

bieffekt.” 
Skogsaktuellt 28/2 

Större bilar kräver bättre småvägar 
De stora 74-tonslastbilar som kan väntas i framtiden ställer krav på bättre bärighet hos lantbru-

kets driftsvägar inte minst på broarna. 
”De allt varmare vintrarna ser vägexperterna på Skogforsk som ett större problem. Vägar är som 

åkrar, är vägbanken våt hjälper inga bärlager. Bara ordentliga diken som håller vägbanken torr 

ger den tillräckliga perioder av styrka. Till slut är det kanske är det dags för privata väghållare 

att göra som skogsbolaget SCA, ställa krav på modern teknik, alltså timmerbilar med däcktryck-
reglering, CTI. Lågt däcktryck skonar både åker och väg”, skriver Per Emgardsson i en teknik-

krönika. 
Land Lantbruk 25/2 

Studerar beslut om skogens alla ekosystemtjänster 
Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Polyfores studerar om beslutsstöd för skogliga eko-

systemtjänster i Europa och samordnas av fil dr Camilla Widmark vid SLU i Umeå. 
– Skogen är den resurs som alla är intresserade av nu. Men hur kan de olika perspektiven på 

skogen hanteras om vi samtidigt förväntar oss att kunna använda skogen mer effektivt? Det är 

viktiga beslut som rör synergier och avvägningar mellan skogens ekosystemtjänster. I Polyfores 

ska vi under tre år undersöka detta, säger hon. 
– Det gäller alltså att se på allt skogen erbjuder oss människor, det vi kallar skogens ekosys-

temtjänster – timmer, mat, vatten, klimat, kultur, biodiversitet, rekreation – och samtidigt 

försöka se hur de påverkar varandra och hur man ska kunna fatta beslut, säger hon vidare. 
Tidningen Skogen 26/2 

Många småländska skogsambitioner 
Den småländska skogsstrategin som tagits fram av regionala aktörer, myndigheter, företag, 
lärosäten och organisationer med koppling till skog och regional utveckling, innehåller flera 

konkreta åtgärder. Bland de många ambitionerna finns att ett sydsvenskt skogligt och skogs-

industriellt kompetenscentrum skapas för att stärka forskning och utbildning, samordning 

mellan olika aktörer ska öka produktionen, med fokus på föryngring och röjningsinsatser och 
Asa försöks- och tillväxtpark, norr om Växjö, ska användas för att utveckla skogsbruket. Man 

vill också ge en tydligare bild av branschen som modern och högteknologisk. 
Östra Småland 23/2 

Stöd till skogsstuderande i Örebro län 
Hjälmsäters gård nära Hallsberg ägs och drivs av Fallagårdens stiftelse och avkastningen går till 

stipendier för unga som vill utbilda sig skogligt. Men gården ska också vara något av en vis-
ningsfastighet med spännande försöksodlingar. 

– Fjolårets plantering av ek och ask är ett sådant exempel. Det är ett hygge på ett drygt hektar vi 

planterat och hägnat in för att skydda mot viltbetning, säger Morgan Persson, ledamot i styrel-

sen som faktiskt också fått anstränga sig för att bli av med behållningen från gården. 
– Från början var tanken att stipendierna skulle delas ut bara till unga människor i Hallsbergs 

kommun. Men det har under åren blivit ett för litet underlag. Få söker numera skogliga utbild-

ningar. Vi har därför utvidgat till hela Örebro län, säger han och efterlyser fler sökande. 
Länsposten 22/2 

http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56449/social-capitalist-award.html
http://www.landlantbruk.se/kronikor/diken-och-tryckreglering-ger-taliga-vagar/
https://www.skogen.se/nyheter/hur-ska-man-gora-avvagningar-mellan-skogens-alla-varden
http://www.ostrasmaland.se/kalmar/ny-strategi-ska-oka-den-smalandska-skogens-varde/
http://lansposten.se/2018/02/en-ovanlig-skogsgard/
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SLU:s rektor slutar 

Sveriges lantbruksuniversitets rektor Peter Högberg slutar på egen begäran vid årsskiftet. 
– Att vara rektor för SLU är ett fantastiskt stimulerande och roligt arbete och jag trivs mycket 

bra med uppdraget och samarbetet med alla inom och utanför SLU. Men av privata skäl väljer 

jag att sluta ett år tidigare än mitt förordnande sträcker sig, säger Högberg som tidigare var 
professor i skoglig marklära och dekanus för SLU:s skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. 

Västerbottens Folkblad 27/2 

Forskning om samspel mellan människa och skog belönas 
Jägmästare Ann Dolling, som är universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och 
skötsel på SLU i Umeå, har tilldelats årets Skogens Oskar för sin tvärdisciplinära forskning 

inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och män-

niskors hälsa och hur olika intressen i skogen kan samplaneras. 
Utmärkelsen delas ut av Mera Skog, ett samverkansorgan för den skogliga och skogsindustriella 

sektorn i Västerbottens län, och går till personer som gjort en insats av bestående värde för 

skogsnäringen. 
Skogsaktuellt 27/2 

Ökad efterfrågan på finsk massaved 
De senaste årens investeringar har ökat efterfråga på massaved från finska Metsä Group som nu 

betalar dubbel bonus till medlemmarna för massaved i tre månader. 
– Våra inköpta virkesvolymer har ökat enligt plan redan under flera års tid och ökar också i år. 

Årets virkeshandel har fått en bra start. Vi köper aktivt virke i hela landet, säger skogsägarägda 

Metsä Groups skogsdirektör Juha Mäntylä. 
ATL 23/2 

Energin 

Ostkaka produceras med lokal energi 
Stockhorvan Trä & Pellets ska leverera 780 ton pellets årligen till ostkakeproducenten Frödinge 

Mejeri. 

– Det känns väldigt tacksamt att få det här förtroendet. I och med att vår pellets ska användas i 
tillverkningsprocessen, är inte det här en säsongsbetonad kund, utan de är i behov av leveranser 

året runt. Det betyder mycket för oss, säger vd Peter Petersson. 

– Vi har bytt ut vår oljepanna och satsat på förnyelsebar energi. /…/ Vi vill dessutom gärna 

samarbeta lokalt. Minskade transporter betyder minskad klimatpåverkan, säger Frödinges 
fabrikschef Erik Edlund. 

Stockhorvan ligger också långt framme i förhandingarna med en dansk storkund som väntat på 

att företaget ska komma igång efter en stor brand. 
Vimmerby Tidning 27/2 

Nytt rekordår för biodrivmedel 
Biodrivmedelsindustrin har haft ännu ett rekordår i Sverige med 20,8 procent av alla 
drivmedelsleveranser mätt i energiinnehåll enligt Svebios, Svenska Bioenergiföreningen, 

sammanställning av SCB:s statistik. Det är främst HVO-dieseln som ökar. 

– Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det gäller att byta från fossila drivme-

del till biodrivmedel. Sverige har lyckats dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Det är 
även glädjande att användningen av fossil bensin, som ökade under 2016, minskade under 2017 

till under 2015 års nivå, säger Svebios vd Gustav Melin. 

Fordonsgasen backar dock trots att inblandningen av biogas ökade till 86 procent i fjol. 
ATL 25/2 

https://www.folkbladet.nu/2051955/slus-rektor-slutar-pa-egen-begaran
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56484/ann-dolling-far-skogspris.html
http://www.atl.nu/skog/metsa-vill-ha-mer-massaved/
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/xxxxxxxxxxxxx--20180227/
http://www.atl.nu/entreprenad/rekord-for-biodieseln-men-fordonsgasen-backar/
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Biobränslen ingen lösning på koldioxidproblemet  

Lars Almström i lobbygruppen Klimatsvaret – CCL Sverige hävdar i en debattartikel att all 
förbränning, även av biobränslen, höjer koldioxidhalten i atmosfären. Han presenterar två sätt 

att minska koldioxidutsläppen. Dels genom att skära ner på de globala utsläppen av koldioxid 

med mer än 50 procent och dels genom att plantera massor av träd med optimal tillväxt för at 
binda koldioxid. 

”Genom målinriktad politik som stimulerar dessa två angreppssätt kan målet 350 ppm fortfa-

rande uppnås i tid för att rädda vår planet. Men det krävs full satsning! Att övergå till biobräns-

len är alltså ingen lösning, och flyg kan aldrig bli hållbart”, skriver han. 
Skånska Dagbladet 27/2 

Statligt stöd till tankställen för biogas 
Energibolaget Gasum satsar nu på att bygga ett nät av tankstationer för biogas över hela landet. 
Målet är att bygga 16 nya tankställen och till det har nu Naturvårdsverket beviljat 92,6 miljoner 

kronor i investeringsstöd. Såväl Volvo som Scania har flaggat för att biogas kan bli ett alternativ 

till diesel. 
ATL 27/2 

Wetterstrand utreder bioflygbränsle 
Regeringen satsar 100 miljoner kronor på forskning och utveckling av biobränsle för flyg samt 

utser Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand att utreda vad som krävs för att ett 
bränslebyte i flygbranschen ska bli möjligt. 

– Hos flygbolagen säger man att de gärna skulle blanda in mer biobränsle men att det inte finns 

tillräckligt med drivmedel att tillgå. Biodrivmedelproducenterna säger å sin sida att de gärna 
skulle tillverka mer, men att det inte finns någon efterfrågan. Det verkar finnas någon knut där 

som behöver knytas upp. Politiska styrmedel kan bidra till en lösning med både morot och 

piska, säger hon. 
Eskilstuna-Kuriren 27/2 

Expressen 24/2 

Dagens Nyheter 23/2 

Regeringens pressmeddelande 24/2 

 

http://www.skd.se/2018/02/27/bio%C2%ADbrans%C2%ADlen-ar-ingen-los%C2%ADning/
http://www.atl.nu/entreprenad/gasum-satsar-pa-tankstationer-for-flytande-biogas/
https://www.ekuriren.se/eskilstuna/maria-wetterstrand-ska-forma-flygbolagen-att-tanka-biobransle/
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/wetterstrand-nya-jobb-granska-flygets-branslebyte/
https://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-vill-oka-biobransle-i-flyg/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-utser-maria-wetterstrand-att-utreda-hallbara-biobranslen-inom-flyget/

