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SCA går vidare med bioraffinaderi på Östrand 
SCA kallar till offentligt samråd inför en möjlig ansökan till mark- och miljödomstolen om till-

stånd för ett bioraffinaderi på Östrandsområdet. Bioraffinaderiet ska bland annat enligt planerna 
kunna producera 300 000 ton drivmedel vilket motsvarar behovet i Västrenorrland och Jämt-

land. 

– Det här är en mycket stor fabrik. Det blir den största från skogsråvara i Sverige och motsvarar 

ungefär två procent av alla drivmedel till vägtransporter i Sverige, eller lika mycket biodrivme-
del som behövs för att försörja hela det svenska inrikesflyget, säger Svenska bioenergiförenin-

gens vd Gustav Melin. 
Sveriges Radio Västernorrland 7/3 

 

Extrem valuta lyfter skogsindustrin 
När ett pund kostar elva kronor, en euro kostar tio och en dollar drygt åtta kronor innebär det att 

exportindustrin får bra betalt för sina produkter. 

– All svensk industri går just nu som tåget. Det beror bland annat på en valutakurs som är ext-
rem. Om vi tittar på oss på Norra, så exporteras två tredjedelar av allt som vi producerar. Och 

allt säljs i utländsk valuta. I och med att den utländska valutan är tio procent bättre än för ett år 

sedan blir det en enorm resultateffekt av det, säger Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd. 
Västerbottens Folkblad 1/3 

 

Brand förstörde pannan på Siljanssågen 
Den stora värmepannan på Siljanssågen i Mora förstördes av brand förra onsdagen. Pannan an-

vänds för att driva torkarna, värma lokalerna och överskottsvärmen förstärker fjärrvärmenätet på 
orten. 

– Genom det samarbete vi har med Eon så har de hjälpt oss med en snabb lösning. En ersätt-

ningspanna är redan på väg på trailer från Eksjö, säger Siljan Timbers vd Jon Hansson som 
framförallt är lättad över att ingen person kom till skada. 

Ersättningspannan förväntades vara igång på måndagen så att full drift kunde återupptas. 
Dala-Demokraten 1/3 

 

Virkesbörsen tar in kapital 
Den digitala virkeshandelsplattformen Virkesbörsen tar in tio miljoner kronor i nytt kapital från 

riskkapitalbolaget Backing Minds för att kunna fortsätta expandera. 

– Vi har på kort tid lyckats växa fort och med det här tillskottet kan vi ta fram nya tekniska 
lösningar och vårt team kan växa, säger vd Adam Aljaraidah. 

Bakom Backing Mind finns bland andra bland andra H & M:s Karl-Johan Persson, Lund-

bergsföretagens arvtagare Katarina Martinsson, Cristina Stenbeck, Claes Dahlbäck, 

Bonnierfamiljen samt Stenafamiljen. 
Nerikes Allehanda 1/3 

ATL 1/3 

Skogsaktuellt 1/3 

Virkesbörsens pressmeddelande 1/3 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6900977
https://www.folkbladet.nu/plus/2053711/ljusa-tider-for-skogsindustrin-i-lanet
http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/pannan-totalforstord-reservpanna-pa-vag
http://www.na.se/orebro-lan/orebro/annu-ett-bolag-med-vivalla-koppling-tar-in-miljoner-i-riskkapital-spannande-mojligheter
http://www.atl.nu/skog/virkesborsen-tar-in-10-miljoner-for-att-vaxa/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56501/riskkapitalbolag-tror-pa-digital-marknadsplats-for-virke.html
http://www.mynewsdesk.com/se/virkesboersen/pressreleases/virkesboersen-tar-in-10-miljoner-foer-fortsatt-tillvaext-2433216?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease
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Skogsnäringen 

Norra Skogsägarna ökar vinst och omsättning 
Norra Skogsägarna ökade omsättningen med 100 miljoner kronor under 2017 till 2,3 miljarder 

kronor. Koncernresultatet blev 44,7 miljoner kronor före skatt vilket är 12,6 procent lägre än 
2016 men då kunde föreningen tillgodoräkna sig en fastighetsförsäljning för 14,6 miljoner 

kronor. 

Sågverken ökade produktionen från 442 000 kubikmeter till 468 000 trots driftstopp för installa-
tioner i Kåge och Sävar. 

Örnsköldsviks Allehanda 5/3 

Norras pressmeddelande 2/3 

Skogssällskapet stöder 24 forskningsprojekt 
Skogssällskapet har nu bestämt vilka forskningsprojekt som får ta del av de 19 miljoner kronor 
som utlystes i september. 24 projekt har beviljats medel till forskning om bland annat livscykel-

analyser, skogens stressreducerande förmåga, etablering av blandskog, mekaniskt snytbagge-

skydd, jämställdhet i skogssektorn samt naturvägledning för personer med funktionsnedsättning. 
– Ett av projekten handlar om att ta fram en gemensam metodik för livscykelanalyser inom 

skogsnäringen, något som är högst relevant när det kommer till den klimatutmaning vi står inför 

i dag, säger sällskapets koncernchef Calle Nordqvist. 
Tidningen Skogen 6/3 

Land Skogsbruk 6/3 

Skogssällskapets pressmeddelande 6/3 

Tre gånger sju politiska besked om skogsbruket 
Tidningen Skogsaktuellt har låtit riksdagspartierna kommentera tre påståenden om skogen och 

skogsbruket: Nyckelbiotopsbegreppet fungerar bra, svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart 

samt andelen skyddad skog bör öka i Sverige. Alla partier utom Liberalerna har svarat. 
Skogsaktuellt 5/3 

International Paper vill köpa Smurfit Kappa 
Smurfit Kappa har tackat nej till ett bud från amerikanska International Paper på motsvarande 
88 miljarder kronor. Budet på aktierna var 27,4 procent över kursvärdet. 

”International Paper bedömer att transaktionen, om den fullföljs, skulle innebära en utmärkt 

strategisk passform som skapar långsiktigt värde för både Smurfit Kappa och International 
Paper”, skriver International Paper i ett pressmeddelande. 

Nyhetsbyrån Direkt 6/3 

  

https://www.allehanda.se/vasternorrland/norra-skogsagarna-fortsatter-att-ga-starkt-vi-ar-idag-en-forening-med-gott-sjalvfortroende
http://www.norra.se/omnorra/informationochpress/pressmeddelanden/Pages/norra-visar-fortsatt-styrka.aspx
https://www.skogen.se/nyheter/forskningssatsning-vill-fa-ut-fler-i-skogen
http://www.landskogsbruk.se/forskning/hit-gar-forskningsmiljonerna-fran-skogssallskapet/
https://www.skogssallskapet.se/ovrigt/nyheter--press/nyheter/2018-03-06-forskningsmiljoner-till-projekt-om-blandskog-snytbaggar-och-folkhalsa-i-skogen.html
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56522/vad-sager-riksdagspartierna-om-skogen.html
https://www.di.se/nyheter/nobbade-budet-pa-pappersbolaget-vart-88-miljarder/
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Massa- och pappersindustrin 

Ahlstrom-Munksjö i samarbete för värmelagring 
Energilagringsbolaget Salt X Technology inleder ett strategiskt samarbete med Ahlstrom-Munk-
sjö för att utveckla en storskalig tillverkningsmetod för papper som bestryks med grafen. Gra-

fenpappret fungerar som bärare av Salt X patenterade Nano Coated Salt, och ökar värmeled-

ningsförmågan i materialet med upp till fem gånger. 
– Avtalet med Ahlstrom-Munksjö innebär det största tekniksprånget sedan vi uppfann vårt 

nanobehandlade salt. Samarbetet medför att vi kraftigt ökar vår konkurrensfördel för storskalig 

värmelagring för elproduktion, säger Karl Bohman, vd för Salt X Technology. 
Evertiq 7/3 

Salt X Technologys pressmeddelande 7/3 

Östrand får 1 150 meter tork 
Anläggningen för torkning och balning av blekt barrsulfatmassa på det nya SCA Östrand är 46 

meter lång och torkbanan är 1 150 meter. Torken ska vara klar den 4 april och i juni ska den nya 
fabriken starta. 

Sveriges Radio Västernorrland 2/3 

Instängd i hiss av läckande pappersmassa 
I förra veckan läckte varm pappersmassa in i ett hisschakt på Nymölla bruk. En person blev 

instängd i hissen medan svaveloxidgas läckte in. Den instängde larmade arbetskamraterna via 

telefon och fick på sig en gasmask innan hissen tvångskördes upp en våning och han kunde ta 

sig ut. 
– Det var tur i oturen att hissdörren inte gick att öppna, då hade det kanske kommit in massa i 

hissen, säger platschef Mikael Lindeman som nu inlett en utredning om hissen ska tas ur bruk. 

Arbetsmiljöverket utreder också händelsen. 
Sveriges Radio Kristianstad 5/3 

Kristianstadsbladet 5/3 

Blandat avlopp från Nymölla 
”Då nu Stora Ensos Nymöllatub som släpper ut Svanenmärkta gifter ska byta sin tub till en med 

större diameter för att fabriken ska kunna öka sin produktion och öka på spädningseffekten av 
miljöfarliga ämnen är det med bestörtning man ser att det friska spädningsvattnet kommer ifrån 

Ivösjön”, skriver Andreas Vos, ordförande i Åhus Maritima Sällskap, i en debattartikel och 

påpekar att sjön tar emot årskilligt med avlopp från andra verksamheter. 
”Stora Enso Nymölla borde ta ansvar för alla gifter som kommer med spädningsvattnet. Då 

dessa kemikalier, läkemedelsrester, flamskyddsmedel, tvättprodukter och så vidare blandas med 

Svanenmärkta gifter ifrån deras egen produktion. Sedan portioneras alla blandade gifter ut med 

jämna meter längs med flera kilometer långa utsläppstuber under ytan i Nymöllabukten”, 
skriver Vos vidare. 

Kristianstadsbladet 3/3 

Diskussion och information gav jämställdhetspris 
Utbildning med diskussion om attityder på arbetsplatsen och informationskampanjer mot stu-

denter där kvinnor berättat om arbetsuppgifterna inom industrin är två konkreta saker som ligger 

bakom att Domsjö Fabriker fått jämställdhetspris. 
– Den största förändringen är inom produktionen där vi idag har kvinnor i alla avdelningar. To-

talt är 21 procent nu kvinnor och i min ledningsgrupp är 60 procent kvinnor, säger vd Lars 

Winter som dock understryker att det ännu är ett underskott på kvinnor inom skift- och under-

hållsarbeten som tidigare varit fysiskt krävande men nu till stor del utförs vid datorer. 
Tidningarnas Telegrambyrå 7/3 

  

http://evertiq.se/news/35075
http://saltxtechnology.com/saltx-och-ahlstrom-munksjo-tecknar-utvecklings-och-licensavtal/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6897876
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6899609
http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/het-pappersmassa-rann-in-i-hisschakt/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/nar-blir-utslapp-i-hanobukten-svanenmarkta/
http://www.barometern.se/tt-ekonomi/tragen-vinner-i-jamstalld-arbetsplats/
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Optimistisk koncernchef på Skärblacka 
Billerud Korsnäs nya vd och koncernchef Petra Einarsson har avlagt sitt första besök efter 
tillträdet på Skärblackafabriken. 

– Det är väldigt lätt att se att alla stjärnor står rätt för oss nu. Behovet av förpackningar kommer 

att öka. Om man ser till alla trender som är nu, all plast som ska bort och ersättas, e-handeln 
ökar och allt som fraktas måste förpackas i attraktiva lådor, befolkningsökning, större krav på 

hygien. Det är så mycket som sker i världen och jag tänker att det är vad Billerud Korsnäs 

kommer att kunna leverera, säger hon. 
Norrköpings Tidningar 5/3 

Folkbladet 6/3 

Riksdagsledamöter besökte Skoghall 
Stora Ensos kartongbruk i Skoghall har tagit emot länets riksdagsledamöter för en visning då de 

inte kunnat hörsamma inbjudan till förra årets 100-årsjubileum 
– Det är oerhört värdefullt att få ta del av denna information och kunskap, sa Berit Högman (S) 

när hon tackade Stora Enso för visningen. 
Värmlands Folkblad 2/3 

Sohlström träder till i april 
Ahlstrom-Munksjös nye vd och koncernchef Hans Sohlström tillträder sin tjänst den 16 april 

då företrädaren Jan Åström går i pension. Sohlström är för närvarande vd och koncernchef för 

Ahlström Capital Group. 
Dagens Industri 6/3 

Ahlstrom-Munksjös pressmeddelande 6/3 

Träindustrin 

Omkom vid lossning av virkespaket 
En lastbilschaufför har omkommit i samband med lossning av ett virkespaket på Deromes im-

pregneringsanläggning i Varberg dit han kört från ett av koncernens sågverk. 

– Det är oerhört tragiskt det som inträffat. Det är påtagligt i hela företaget. Alla känner alla. Det 

är en väldigt stor sorg som drabbat oss. Våra tankar går hela tiden till de anhöriga, och även till 
den omkomne mannens kolleger och våra medarbetare inom Timber, säger Derome Timbers vd 

Gunnar Jakobsson. 
GT 6/3 

Sveriges Television Halland 6/3 

Hallands Nyheter 6/3 

Oklar orsak till raset i Fiskarheden 
Orsaken till varför taket rasade in över justerverket på Fiskarhedens sågverk norr om Malung 

förra helgen är ännu oklar. 

– Vi jobbar intensivt med att försöka hitta vad den bakomliggande orsaken är och vi vill natur-
ligtvis få igång produktionen så fort som möjligt igen. Vi jobbar vidare med att röja upp på plat-

sen för att kunna undersöka maskinerna och se hur mycket skador det är och detta är ett svårt 

jobb eftersom det är farligt att vara där, säger vice vd Magnus Larsson. 
Dala-Demokraten 28/2 

Valutec levererar till Norge 
Bergene Holm AS investerar 50 miljoner norska kronor till nya torkar i Nidarå sågverk i Aust-

Agder. Valutec är leverantör till torkarna som är steg numer två för att öka årsförbrukningen till 
350 000 kubikmeter timmer. De tre nya torkarna har en kapacitet av 120 000 kubikmeter trävara 

och ska tas i bruk om ungefär ett år. 
Byggeindustrien 5/3  

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/hon-byter-ut-stalet-mot-papper-om5029322.aspx
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/papper-med-stark-framtidstro-om5029194.aspx
https://www.vf.se/hammaro/riksdagspolitiker-besokte-stora-enso/
https://www.di.se/nyheter/da-tilltrader-ahlstrom-munksjos-nya-vd/
https://www.ahlstrom-munksjo.com/sv/Media/Meddelanden/borsmeddelande/2018/hans-sohlstrom-tilltrader-som-ahlstrom-munksjos-vd-och-koncernchef-den-16-april-2018/
https://www.expressen.se/gt/man-lossade-travirke-blev-klamd-till-dods/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/man-omkom-efter-arbetsplatsolycka-i-varberg
http://www.hn.se/nyheter/varberg/d%C3%B6dsfallet-p%C3%A5-woodtec-utreds-av-polis-1.5273367
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/efter-takras-ar-det-stopp-i-fiskarhedens-sagverk-oklart-vad-orsaken-ar-till-raset
http://www.bygg.no/article/1346279
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Naturintresse problem för sågverk 
”Det är olyckligt att skogsägare nu är rädda för att låta skogen växa färdigt för då finns det en 
’risk’ att Skogsstyrelsen gör nyckelbiotop av den. Sågverken i Dalarna som är beroende är grov 

färdigväxt skog vet inte om de törs investera i sågverk för att den grova skogen ofta konverteras 

till ’naturintresse’. När miljöhänsyn infördes gjordes det i samklang, och skogsägarna kompen-
serades ekonomiskt för den skog som konverterades. Många reagerar på att man nu, när det inte 

finns några pengar som ersättning fortsätter att ’tvångskonvertera’”, skriver skogsbrukaren och 

forskaren Pelle Lindqvist i en debattartikel. 
Land Skogsbruk 3/3 

Stenvalls vd avled under skidtur 
Stenvalls Träs vd Erik Sjölund har hastigt avlidit under en skidtur på Grisberget i Piteå på tis-

dagskvällen. 
– Erik har med sin gedigna erfarenhet från branschen och genom sitt starka och genuina enga-

gemang varit en enastående och skicklig ledare för Stenvalls Trä och har i högsta grad bidragit 

till företagets positiva utveckling, säger styrelseordförande Anna Flink. 
– Erik hade väldigt bra kontakt med personalen och ägnade lika mycket tid för en operatör i 

sågen eller en truckförare så han var väldigt nära personalen, säger Folke Stenvall som nu 

tillförordnats som vd. 
Piteå-Tidningen 1/3 

Stenvalls pressmeddelande 2/3 

Skogsbruket 

Skogens ekosystemtjänster klarlagda 
Skogsstyrelsen presenterar nu i en rapport en lista på de viktigaste nyttor, kallade ekosystem-
tjänster, som skogen erbjuder människorna. Vissa av dem fungerar väl medan andra behöver 

stöd. 

– Det är första gången Skogsstyrelsen beskriver den betydelse skogens ekosystemtjänster har 

för vår välfärd, hur vi påverkar ekosystemtjänsterna både positivt och negativt och vilken status 
de har. Rapporten pekar ut flera tjänster som kräver omedelbar uppmärksamhet. Här måste vi 

jobba vidare för att säkerställa skogens förmåga att långsiktigt generera många olika ekosystem-

tjänster även framöver, säger miljöstrateg Camilla Andersson på Skogsstyrelsen. 
Sveriges Radio Ekot 1/3 

Tidningen Skogen 1/3 

Land Skogsbruk 1/3 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 1/3 

Bättre inspektion med drönare 
Anton Holmström från Skogsstyrelsen och skogsvårdsentreprenören Denny Rudén inspekte-

rar en röjning med kameraförsedd drönare. Det är samtidigt är en konsultation för entreprenören 
som får lära sig hantera detta för skogsbruket nya hjälpmedel. Förmannen i Rudéns arbetslag 

flyger redan drönare i arbetet. 

– Han började för ett halvår sedan och nu kan han inte vara utan, säger Denny Rudén. 

– Med en drönare ser vi även in i mitten av beståndet, vi kan alltså se helheten så vi inte missar 
något. Risken är att man annars bara tittar från vägen och runt om, säger Anton Holmström. 

Dagens Arbete 5/3 

  

http://www.landskogsbruk.se/debatt/tvangsavsattningar-for-tankarna-till-diktaturer/
http://www.pt.se/nyheter/pitea/stenvalls-tras-vd-har-hastigt-avlidit-10796276.aspx
http://www.stenvalls.se/sv/nyheter/stenvalls-traes-vd-erik-sjoelund-har-avlidit
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6896434
https://www.skogen.se/nyheter/ny-lagesrapport-om-ekosystemtjanster
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/skogens-hela-nytta-har-kartlagts/
https://via.tt.se/pressmeddelande/skogens-nytta-for-manniskan-kartlagd-har-ar-listan?publisherId=415163&releaseId=2229028
http://da.se/2018/03/hjalp-fran-ovan/
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Protester mot ädellövskog 
En plantering av ädellövskog har vållat protester bland de boende i Glava Glasbruk utanför 
Arvika där Ove och Laila Andersen köpt mellan 60 och 70 hektar av Bergvik Skog, som de 

vill ge mer karaktär av lövskog. 

Föreningen Bruksgården gillar inte förändringen. 
– Föreningens mandat är att värna bruksmiljön och då menar jag i en vidare mening. Inte bara 

byggnader, utan även den omgivande naturen. Oron är att miljön kommer att ändras till något 

annat än den bruks- och skogsmiljö som är i dag, säger Michael Möller, styrelseledamot i 

föreningen. 
Arvika Nyheter 1/3 

Har informerat frivilligt om ädellövskogen 
– Vi vill skapa en skog baserad på härlighetsvärden och biologisk mångfald, där djuren trivs. 
Om allt går som planerat kommer man i skogen att kunna hitta minst 13 olika trädslag och minst 

elva buskarter, säger Laila Andersen som med maken Ove äger den aktuella skogen. 

– I augusti i fjol höll vi ett informationsmöte, där Skogsstyrelsen informerade om planerna. 
Dessutom har vi sagt att folk är välkomna hit och prata med oss om de är intresserade. Faktum 

är att vi inte har någon plikt att informera, men vi har valt att göra det ändå, säger hon vidare.  

Makarna vill avverka 15 hektar för att plantera ädellöv, i andra delar gallras gran bort medan tall 

och lövträd bevaras. 
Arvika Nyheter 1/3 

Vildmark blir stadspark 
– Vår historia börjar med att glasbruket etablerade sig här. Här fanns tillgång till vatten och 
skog som behövdes för verksamheten. Nu vill han ta bort känslan av vildmark och göra området 

till en dansk stadspark. En idyll, en själ håller på att gå förlorad. Den skog, där jag, mina föräld-

rar och mor- och farföräldrar vandrat i generationer, den vill han rasera. Det är som att slå en på 
käften, säger Lars Hedenskog, boende i Glava Glasbruk, om planerna på att förändra skogen. 

Arvika Nyheter 1/3 

Nya affärsmodeller kan stärka naturvärden 
”Skogsägande handlar bara i undantagsfall enbart om att få största möjliga avkastning. Många 
skogsägare känner en kärlek till sin skog”, skriver Sveaskogs chefsjurist Viveka Beckeman i en 

debattartikel om ersättning för naturvård. 

”I stället för en otillräcklig intrångsersättning borde politiker, myndigheter och andra intressen-
ter ge denna skogsägare ersättning för att främja ett mer varierat skogsbruk”, skriver hon och 

föreslår morötter i stället för piska för att stärka naturvärdena. 

”Med nya affärsmodeller som komplement till befintliga skyddsverktyg tror jag att vi kan beva-
ra och förstärka den biologiska mångfalden samtidigt som skogen kan fortsätta att vara Sveriges 

ekonomiska motor och som gör att vi kan ersätta fossila produkter med förnybar råvara”, avslu-

tar hon. 
ATL 6/3 

Kalytor eller contortadjungel inget för turisten 
Insändarsignaturen ”Skogsägare i inlandet” bemöter SCA-vd:n Ulf Larssons kritik mot det stat-

liga skogsskyddet och mot hur FSC-certifieringen fungerar. 
”Arbetstillfällen som skogen (skogsbolagen) ger i inlandet blir allt färre medan ödegårdarna och 

utboägare blir desto fler. Det som ökar är utländska turister som vill uppleva vår natur, men 

samtidigt krävs att vi har något att visa upp. Hit hör varken stora kalytor eller en contortadjun-
gel”, skriver signaturen. 

”De problem vi på SCA ser med certifieringssystemet FSC handlar just om detta att mindre 

skogsägare kan drabbas av omfattande begränsningar i möjligheterna att bruka sin skog, utan att 

få någon kompensation. Frivilliga avsättningar bör vara frivilliga”, skriver Björn Lyngfelt, 
SCA, i ett direktsvar. 

Sundsvalls Tidning 5/3 
Tidigare artikel i ämnet: Sundsvalls Tidning 23/2 

  

https://nwt.se/arvika/2018/03/01/forandringar-moter-motstand
https://nwt.se/arvika/2018/03/01/markagarna-vill-satsa-pa
https://nwt.se/arvika/2018/03/01/vi-foredrar-det-vildvuxna-framfor
http://www.atl.nu/debatt/lat-hoga-naturvarden-bli-ekonomisk-tillgang/
http://www.st.nu/opinion/insandare/sca-ta-inte-skydd-bakom-sma-skogsagare
http://www.st.nu/vasternorrland/sca-chefen-riktar-skarp-kritik-mot-hur-staten-skyddar-skog-det-ar-ren-expropriering
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Grön tillväxt bekämpas av miljövärnare 
Martin Jacobsson, som företräder äganderättsupproret Egendomligt, tar i en debattartikel upp 
risken för att Domsjös bioraffinaderi kan komma att stoppas på grund av osäkerheter i försörj-

ningen av skogsråvara som miljöpolitiken sätter stopp för. 

”Den pågående ivern att lägga en död hand över allt mer skog är ett utslag av miljöaktivism. 
Produktiv skogsmark konfiskeras med motivationen med att det krävs p.g.a. internationella 

åtaganden, ett påstående som bygger rena felaktigheter. Sveriges unika förutsättningar för 

klimatomställning och grön ekonomisk tillväxt bekämpas av dem som säger sig värna vår 

miljö”, skriver han. 
Mariestads-Tidningen 6/3 

Tung kritik mot miljölagstiftningen 
Barometerns (m) ledarskribent Edvard Hollertz har lyssnat på ett anförande av förre stats-
ministern Göran Persson vid Kungliga Skogs- och lantbruksakademins högtidssammankomst. 

”Ett av de största problemen som Persson lyfte är den växande misstron mot myndigheter och 

rättsväsende, som har uppstått kring miljölagstiftningen”, skriver Hollertz 
”Men effekterna av lagstiftningen var han desto klare med: ’Det är svårt överhuvudtaget för en 

enskild näringsidkare att överblicka denna miljölagstiftning. Den är svår att förstå om man jäm-

för myndigheter emellan. Och så sent som 2015 kom miljömyndighetsutredningen med just den 

domen, att det var svårt att se konsekvensen, det var svårt med transparensen, det var svårt att 
förstå hur rättssäkerheten skulle hävdas’. Kritiken mot lagstiftningen är mycket tung”, skriver 

Hollertz vidare. 
Barometern 5/3 

EU ställer bara till med problem 
”För det svenska jordbruket har EU:s gemensamma politik varit en räddning”, skriver Knut 

Persson i en ledare i land skogsbruk. 
”Men för skogen är det alltså tvärtom, EU ställer bara till med problem. Det finns många 

utmaningar i den svenska debatten, äganderätt som ifrågasätts och miljöorganisationer som 

försöker flytta fram sina positioner. Men den fighten får skogsbranschen ta i Sverige, trots att 

det för hela EU borde vara viktigt med en framgångsrik nordisk skogsindustri finns det inte 
någon hjälp att hämta”, skriver han vidare och passar på att visa sin uppskattning av EU-

parlamentarikerna Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S) och Christofer Fjellner (M) 

som lagt ner ett idogt arbete över blockgränserna. 
Land Skogsbruk 2/3 

Arter kommer och går 
”Vår regering satsar via Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföre-
ningar, mångmiljonbelopp på att bevara, skydda och återinföra arter som anses vara utrotnings-

hotade. Vem fastställer det? Vad är en utrotningshotad art? Under många tusen års tid har arter 

kommit och gått. Idag har många arter minskat i antal eller försvunnit helt. Av naturliga orsaker, 

eller miljöskäl, förändringar i jord- skogsbruk och föroreningar i luft, hav och insjöar”, skriver 
skogsbrukaren Gunnar Larsson, Nässelbo, Möklinta, i en debattartikel. 

Vestmanlands Läns Tidning 3/3 

Naturvårdsverket vill upphäva lavskrikedomen 
Naturvårdsverket begär i ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen att den upphäver den 

dom i mark- och miljödomstolen i Östersund som gett ägarna till skog med lavskrika rätt att 

avverka. Verket anser att domstolen inte tagit ställning till lavskrikans bevarandestatus eller 
dess sårbarhet. Enligt den tidigare domen var inte Skogsstyrelsen rätt myndighet för ett beslut 

om förbud. 
Hela Hälsingland 6/3 

  

https://mariestadstidningen.se/asikter/debatt/2018/03/06/miljoaktivismen-hotar-miljon-och
http://www.barometern.se/ledare/edvard-hollertz-den-grona-vagen-i-farozonen/
http://www.landskogsbruk.se/ledare/vi-maste-halla-eu-borta-fran-skogspolitiken/
http://www.vlt.se/opinion/insandare/ar-djur-viktigare-an-satsningar-pa-manniskor
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/bollnas/nya-turer-i-strid-om-lavskrikor-naturvardsverket-kritiserar-avverkningsbeslut
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Oenighet om avverkning intill reservat 
En avverkning som Södra genomför i Härryda utanför Göteborg riskerar enligt miljöorganisa-
tioner att avsevärt minska födoområdena för arter i området, varav en del är fridlysta. Länssty-

relsen och Skogsstyrelsen har dock gett klartecken för avverkningen 

– De tittar främst på själva avverkningsområdet. Men det här ligger intill ett naturreservat och vi 
menar att man måste utreda vilken påverkan det här kan få för helhetsområdet, säger Natur-

skyddsföreningen lokale ordförande Michael Nilsson. 

– Nu har vi fått ett beslut om att skogen får avverkas. Det beslutet följer vi. Arbetet har inletts, 

och vi var måna om att sätta igång nu när det är kallt för att inte förstöra marken, säger Södras 
skötsel- och miljöledare Maria Lennartsson. 

Sveriges Television Väst 4/3 

Härryda-Posten 7/3 

Norrtälje trea i antal nyckelbiotoper 
Norrtälje kommun kommer på tredje plats i landet när det gäller antalet nyckelbiotoper med sina 

1 284 stycken. Flest är de på Gotland, 2 699, på andra plats kommer Torsby i Värmland med 

1 300. Luckan är stor till fyran Västervik med 984. 
Norrtelje Tidning 28/2 

Straff för skogsbruk som ger mångfald 
”Att Skogsstyrelsen utser ett skogsområde till nyckelbiotop innebär att skogen har skötts på ett 

sätt som gjort att skogen består av träd av olika sorter och åldrar”, skriver Reidar Carlsson i en 
ledare i Norrtelje Tidning (c). 

Han hävdar att det i praktiken blir ett straff då ingen vill köpa virke från en nyckelbiotop vilket 

han kallar en skandal. 
”Men det är också en skandal ur miljösynpunkt. De aktuella skogsägarna har i decennier skött 

sin skog så att denna fått ett högt miljövärde och nu värderats som nyckelbiotop. De har inte 

gjort som storbolagen, vars skogar sällan har stora miljövärden eftersom de består av lika gamla 

träd av samma art. Nu straffar staten dem som skött sin skog på ett bra sätt”, skriver han vidare 
och kräver stopp för dylika beslut eller att staten köper den skyddsvärda marken. 

Norrtelje Tidning 2/3 

Förädlingsvärde förloras i skyddad skog 
Skogsägare Lars-George Hedlund i Skredsvik skriver i en debattartikel att han saknar ett 

nyckeltal i skogsdebatten, nämligen de 6 000 kronor per skogshektar och år som samhället 

förlorar på utebliven avverkning trots att markägaren kompenseras fullt ut. 
”För virke förädlas ju, till exempel i massabruk där hundratals personer arbetar. När en mängd 

logistik, forskning och utveckling adderats så är värdet fem gånger högre än virkespriset”, skri-

ver han. 
Tidningen Skogen 5/3 

Skogen räcker inte till allt 
”Skogen kan inte räcka till för att värna och öka biologisk mångfald, fungera som koldioxid-

sänka, ersätta fossila bränslen för transport och uppvärmning. Tror vi att skogen kan stå för allt 
detta är det risk för nya historiska bakslag – det är inte mer än 200 år sedan praktiskt taget hela 

Halland var avskogat till följd av intensivt överutnyttjande av skogsråvara”, skriver Cecilia 

Ambjörn, Naturskyddsföreningen, i en debattreplik till skogsbrukarna Christian Ankarstrand 

och Peter Borring. 

”Jag förstår att man som markägare kan känna sig trampad på tårna när man inte själv får råda 

över hela sitt skogsinnehav. Men skulle man inte i allt missnöje också kunna känna lite stolthet 

över vetskapen att man skött sin skog så väl att den kan bli naturreservat till glädje för genera-
tioner av människor, djur och växter”, avslutar hon. 

Norrköpings Tidningar 1/3 
Ankarstrand och Peter Borrings tidigare debattinlägg: Norrköpings Tidningar 26/2 

Cecilia Ambjörns tidigare inlägg: Norrköpings Tidningar 3/2 

  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/skogsbolag-avverkar-skog-med-skyddade-arter
http://www.harrydaposten.se/2018/03/nu-avverkas-skogen-vaster-om-yxsjon/
http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/norrtalje-kommun-bland-de-mest-nyckelbiotopstata-i-sverige
http://www.norrteljetidning.se/opinion/ledare/reidar-carlsson-nu-maste-regeringen-stoppa-stolden-av-skog-fran-norrtaljes-sma-skogsagare
https://www.skogen.se/nyheter/ett-viktigt-nyckeltal-saknas-i-skogsdebatten
http://www.nt.se/asikter/debatt/skogsvardspolitiken-har-fog-for-sig-om5021378.aspx
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
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Trist att höra om inkräktad äganderätt 
”Hotet mot den biologiska mångfalden är ett hot mot vår överlevnad. Därför behöver gammel-
skog, rikkärr och hällmarker allt skydd de kan få. Dessbättre är moderna skogsägare stolta över 

att ha skyddsvärda biotoper på sina ägor, vilket inger hopp för framtiden. Och just därför är det 

så trist att höra ropen om att miljöaktivister kapar skogen och förhindrar skogsbruk och att 
nyckelbiotoperna inkräktar på äganderätten. Dessa utfall är ekon från en skogspolitik som vi har 

lämnat bakom oss”, skriver Cecilia Ambjörn, Naturskyddsföreningen, i en replik på en ledare 

av Edvard Hollertz i Norrköpings Tidningar (ob.m) där han tar utvecklingen kring nyckelbio-

toper som exempel på svårigheten att hävda äganderätten trots långsiktigheten. 
Norrköpings Tidningar 3/3 

Ledare av Edvard Hollertz: Norrköpings Tidningar 16/1 

Ingen förändring med ny älgförvaltning 
”Det måste bli en balans mellan klövviltstammarna och skadenivåerna på tallungskogen i Upp-
sala län, vilket det inte är idag. Avskjutningarna i hela länet står och stampar på samma nivåer 

och älgobservationer är i stort oförändrade de senaste 5 åren. Detta tyder på att vi inte har åstad-

kommit några större förändringar med den nya älgförvaltningen”, skriver Åsa Sikberg, ledamot 

i LRF Mälardalens styrelse samt i viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län i en debattartikel. 
”När lantbruksföretagare inte kan odla den gröda som företaget har behov av att odla på grund 

av alldeles för höga skadenivåer så är det ett problem. Det kan inte vara meningen att lantbruk-

aren ska behöva kosta på att stängsla in all sin mark för att kunna odla. Eller som nu behöva ta 
alla kostnader för en förvaltning som inte är i balans”, fortsätter hon. 

Arbetarbladet 5/3 

Mindre skog på 1800-talet 
”Nu verkar vem helst som skrivit den minsta lilla bok få torgföra sig utan att någon ifrågasätter 

fakta”, skriver Tord Halvarson med anledning av den artikelserie med anknytning till skogen 

och skogsbruket som publiceras i Mittmedias tidningar. 

”Det senaste jag läste var att Sverige skulle ha haft mycket mera skog på 1800-talet än i dag. 
Det stämmer inte alls om man på minsta sätt anstränger sig att tränga in i historiska dokument”, 

skriver han och lyfter fram gruvhanteringen och sedan sågverksepokens avverkningar i Mellan-

sverige som så småningom spreds norröver med den gryende massaindustrin. 
”Under hela 1800-talet var politiker oroliga för att skogen skulle försvinna överhuvudtaget. Så 

småningom drev denna oro fram vår första skogsvårdslag från 1903”, skriver han. 
Avesta Tidning 5/3 

Mer skog på 1800-talet 
– Skogen är vaggan för livet på land. Hugger vi ner den, sågar vi bokstavligt av grenen vi sitter 

på. I Sverige påstås ofta att ”Vi har aldrig haft så mycket skog som vi har idag”. Men det stäm-

mer inte. I början på 1800-talet fanns ett betydligt mer skog än i dag. Och då var det verkligen 
skogar, och inte som så ofta i dag – kalhyggen eller täta granplanteringar, säger Mikael Karls-

son som skrivit boken ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”. 

Boken innehåller historie- och nutidsskildring men också praktiska anvisningar för hyggesfritt 
skogsbruk. 

Länstidningen Södertälje 5/3 

Stolt över förändrat skogsbruk 
– Vi i skogsindustrin har starka krav på oss att inte ta mer än vad som växer till, och på att till 

exempel lämna vissa träd och stubbar på ett hygge för återväxten och djurlivet. I min barndom i 

norra Finland fanns det hemska hyggen på hundratals hektar. Så är det inte nu och jag är stolt 

över att min pappa var en av pionjärerna i förändringen. Nu kan forskning hjälpa oss att använ-
da skogen ännu smartare, säger jägmästaren Eeva-Liisa Holappa Jonsson som också är konst-

när med akvareller med motiv från skog och fjäll som främsta uttryck. 

– Utan skogsbruket vore inte landskapet så varierande. Från en höjd kanske man kan se ungskog 
på ett ställe, gammal skog på ett annat, ett hygge på ett tredje. Det är så den blir levande, säger 

hon vidare. 
Sundsvalls Tidning 6/3 

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.arbetarbladet.se/opinion/debatt/avskjutningen-av-algar-maste-oka-for-att-skydda-skog-och-mark
http://www.avestatidning.com/kultur/insandare-saknar-skogsbrukets-representanter-i-dt-kulturs-artikelserie-om-skogen
http://www.lt.se/kultur/darfor-ar-skogen-sa-mycket-mer-an-en-tradplantering-1
http://www.st.nu/kultur/for-jagmastaren-och-konstnaren-eeva-liisa-ar-skogen-naring-for-bade-kropp-och-sjal
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Nyckelbiotopernas värde ökar med tiden 

Skogsdebattörerna Viktor Säfve, Amanda Tas, Sebastian Kirppu och Jon Andersson repli-
kerar till Bertil Andersson, som hävdat i ett inlägg att dagens nyckelbiotoper kommer att för-

svinna: 

”Skyddade skogar och myrmarker kommer enligt Bertil inte finnas kvar om ’något hundratal 
år’. Till följd av naturlig störning, som brand och stormar, förändras givetvis även naturtill-

stånden genom årtusendena, men då hinner arterna vara med på noterna. Med skogsskyddet vill 

man inte upphäva tidens gång, man vill att naturen ska få fortleva med tiden. Nyckelbiotopers 

värde försvinner inte med tiden, det ökar snarare”, skriver de. 
Tidningen Härjedalen 5/3 

Skogsdebattörernas första debattinlägg: Tidningen Härjedalen 13/2 

Bertil Anderssons replik: Tidningen Härjedalen 14/2 

Blå mustaschgrip till Östavall 
Vid Entreprenörsmeeting i Lycksele auktionerades en blålackerad mustaschgrip, en Cranab 

CR280, ut till förmån för kampen mot prostatacancer. Det blir Dahlqvist Skog AB från Östavall 
som efter ett bud på 47 000 kr, som går till Prostatacancerförbundet, får köra med en blå grip på 

en av sina maskiner. 
Infrasverige 2/3 

Får Guldkvisten för Skogspodden 
Bo och Per Jonasson, far och son, driver skogsbruk på Gusselborg norr om Lindesberg men 

driver också Skogspodden Skogen och får därför utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen 
Skogen överlämnad ur kung Carl XVI Gustaf under Skogsnäringsveckan den 17 april. 

I podden bjuder de enligt motiveringen ”frikostigt på ett genuint skogskunnande baserat på 

vetenskap och lång praktiskt erfarenhet”. 
ATL 1/3 

Fick Oskar för integration i skogen 
Ann Dolling, jägmästare och universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel 

på SLU i Umeå, har fått Skogens Oskar 2017 i Västerbotten och bland annat tagit fram ett ut-
bildningspaket för nya svenskar för att långsiktigt kunna erbjuda dem en väg in och en framtid i 

skogsbranschen. 

Projektet ”Skogen som integrationsarena” har som mål att män och kvinnor med en annan 
etnisk bakgrund än svensk ska få en ökad förståelse för skogen och dess betydelse för det 

svenska samhället. 
Norran 5/3 

Energin 

Alla kan tanka HVO vid Fiskarheden 
Fiskarheden Trävaru AB sätter upp en ny tankstation för HVO-diesel och kväveoxidreduceran-

de Adblue i samarbete med biodrivmedelsföretaget Energifabriken vid Fiskarhedens sågverk i 
Transtrand. Tankstället ska också kunna nyttjas av privata bilägare. 

– Tack vare vårt samarbete med Fiskarheden och Klimatklivet är vi glada att kunna erbjuda det 

förnybara bränslet HVO, som reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, till företag 
och privatpersoner i Sälenfjällen. Tankstationen i Fiskarheden tillsammans med våra tankställen 

i Mora och Gagnef ger den tunga trafiken god tillgång till förnybart bränsle över hela Dalarna, 

säger Energifabrikens vd Charlotte Elander. 
Skogsaktuellt 6/3 

  

http://www.tidningenharjedalen.se/jamtland/debatt-replik-det-svenska-skogsbruket-ar-langt-ifran-harmlost
http://www.tidningenharjedalen.se/opinion/debatt/debatt-skogskampanj-ska-lura-svenskarna
http://www.tidningenharjedalen.se/jamtland/debatt-svar-om-skogen-manniskor-har-ratt-att-bruka-sin-mark
http://www.infrasverige.se/auktion-av-mustaschgrip-a-ver-fa-rva-ntan
http://www.atl.nu/lantbruk/skogspodden-prisas-av-kungen/
https://www.norran.se/affarsliv/hon-vann-skogens-oskar-2017-i-vasterbotten/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56541/tankstation-for-hvo-vid-sagverk.html
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Efterlyser långsiktiga drivmedelsregler 
Kemikalie- och drivmedelsproducenten Sekabs vd Tomas Nilsson påpekar i en debattartikel att 
det bara är tolv år kvar tills vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta och framhåller att alla 

hållbara biodrivmedel som finns på marknaden i dag är bättre än de fossila. 

”Skogen är nyckeln och skog har vi gott om. Teknologi i världsklass för att omvandla skogsres-
ter till förnybara bränslen finns redan utvecklad och klar, men vi saknar tydliga och långsiktiga 

spelregler från politiskt håll”, skriver han och efterlyser bland annat ett system som långsiktigt 

gynnar förnybara drivmedel. 

”En garanti om till exempel fortsatt skattebefrielse för ED95 även efter 2020 är ett konkret 
exempel som skulle kunna göra stor skillnad”, skriver han. 

Dala-Demokraten 5/3 

Sekab söker politiskt stöd 
Kemikalie- och drivmedelsproducenten Sekabs vd Tomas Nilsson bemöter kritiken från Örn-

sköldsviks Allehandas (lib.) ledarskribent Tomas Izaias Englund mot aktiviteter gentemot 

politik och media och betonar vikten av stöd och samverkan. 
”Men det är politiken som måste peka ut riktningen, med långsiktiga ambitioner och spelregler. 

Det är orsaken till att vi välkomnar politiker, så att de ska få bättre förståelse för vilka regler 

som krävs för att det privata näringslivet skall kunna satsa på och bygga anläggningar”, skriver 

Nilsson. 
”Nilsson får givetvis prata hur mycket han vill. Men heller än att prata så borde kanske herr 

Nilsson fokusera på bolagets resultat? Ja, andra resultat, än sådana som leder till återkommande 

nedskrivningar av aktievärdet”, skriver Englund i ett direktsvar. 
Örnsköldsviks Allehanda 26/2 

Englunds tidigare ledare: Örnsköldsviks Allehanda 15/2 

Kylan tömmer små pelletslager 
Det är för närvarande brist på bränslepellets i hela Europa enligt Pelletsförbundets senaste med-

lemsbrev. Flera milda år har lett till mindre lager och dessutom har den blöta hösten inneburit 
problem med att få ut mer timmer till sågverken ur skogarna i Baltikum och södra Sverige. Där-

med minskar sågverkens produktion och det blir mindre spån till pelletsproducenterna. Och så 

har nu sträng kyla satt in i några veckor vilket ökar konsumtionen. 
Land Skogsbruk 5/3 

Skogsaktuellt 5/3 

Pelletsförbundets medlemsbrev 5/3 

Pellets- och vedbrist i kylan 
Lagren av pellets och ved börjar nu ta slut på sina håll på grund av kylan i hela landet. 

– Vi försöker hålla våra stammisar varma, på ena eller andra sättet. Vi kör ut allt vi har, men 
portionerar ut det så att ingen ska riskera att bli helt utan, speciellt om de inte har några 

alternativ. På det vi producerar nu har vi kö till nästa vecka, och vi har svårt att ta in några nya 

kunder i det här läget. säger vd Johan Lindgren på Prima pellets i Krokom. 

– Det är slut i lagret, och jag tror att det är samma sak i hela Jämtland. Våra kunder står här vid 
fabriken och väntar medan vi producerar, säger Curt Rolandsson vid Trä & Bygg i Lockne. 

Östersunds-Posten 1/3 

Brand i SCA:s pelletsfabrik 
SCA Bionorrs pelletsfabrik i Härnösand drabbades av brand efter ett maskinhaveri på onsdags-

kvällen. Ingen person skadades och branden var släckt efter två timmar. 

– Tidigt på morgonen havererade en transportskruv för råspån på linje två, och då gick nödkyl-
ning igång. Men innan dess hann det bli glöd som blåste över till linje 1. Vi fick sedan en glöd-

källa på linje 1 som orsakade branden. Intrycket var att branden var begränsad, och med den 

grunden tror vi att konsekvenserna är begränsade, säger SCA:s kommunikationsdirektör Björn 

Lyngfelt. 
Sundsvalls Tidning 28/2 

Sveriges Television Västernorrland 28/2 

  

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-sverige-kan-snabbt-bli-fossilfritt-vi-har-bade-tekniken-och-ravaran
https://www.allehanda.se/opinion/ledare/replik-en-omstallning-maste-ske
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/tomas-izaias-englund-domsjoforetagen-maste-sluta-jaga-politiska-formaner-och-bidrag
http://www.landskogsbruk.se/skog/brist-pa-pellets-i-stora-delar-av-europa/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56525/brist-pa-pellets.html
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1552470064529/
http://www.op.se/jamtland/ostersund/kolden-medfor-ved-och-pelletsbrist-i-lanet-folk-koar-for-att-kopa-det-vi-producerar
http://www.st.nu/vasternorrland/harnosand/brand-pa-sca-s-pelletsfabrik-i-harnosand-stort-padrag-fran-raddningstjansten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/brand-i-pelletsfabriken-i-harnosand
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Gasmack får stöd av Klimatklivet 
Fem projekt i Västmanland får ta del av Klimatklivets 7,7 miljoner kronor till länet. Mest får 
Gasum AB som beviljas 4,4 miljoner till en ny tankstation i Västerås för framförallt flytande 

biogas för tunga fordon. Bidraget täcker halva investeringskostnaden. 

– Det här ökar möjligheterna för tunga fordon att gå över till mer klimatsmarta bränslen och 
minska koldioxidutsläppen, säger Robert Axelsson, klimatsamordnare på Länsstyrelsen. 

Vestmanlands Läns Tidning 6/3 

Länsstyrelsens pressmeddelande 6/3 

 

http://www.vlt.se/vastmanland/de-far-dela-pa-sju-klimatmiljoner-stor-betydelse-for-att-kunna-expandera
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/sv/nyheter/2018/sidor/sju-klimatmiljoner-till-v%c3%a4stmanland.aspx/

