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Billerud Korsnäs plockar bort vice vd 
Billerud Korsnäs nya vd Petra Einarsson förändrar ledningen och vice vd Christer Simrén, 

mångårig vd för Korsnäs för sammanslagningen, får sluta. 

– Vi gör förändringen för att få kortare beslutsvägar. Vår produktionsdirektör ska framöver rap-
portera direkt till Petra istället för till Christer. Produktionsfrågor ska ligga nära vår vd, säger 

kommunikationsdirektör Henrik Essén. 
Gefle Dagblad 9/3 

ATL 9/3 

Billerud Korsnäs pressmeddelande 8/3 

Ny vägslitageskatt föreslås 
Regeringens förslag till vägslitageskatt för tunga transporter innebär skillnad mellan olika typer 

av fordon och mellan landsbygd och tätort och omfattar bara större vägar. Den ska också vara 

olika i landsbygd och större städer och det ska tas hänsyn till tyngd och utsläpp. Skatten ska 

ersätta dagens vinjettsystem som är baserat på tid och inte sträcka. 
– Det innebär att norr om Sundsvall omfattas i princip bara E4:an längs kusten, säger finansmi-

nister Magdalena Anderssons (S) statssekreterare Leif Jakobsson som poängterar att det kom-

mer att jämna ut konkurrensen mellan inhemska och utländska åkerier som idag kör skattefritt. 
– Det nya förslaget påverkar konkurrenskraften för svensk industri negativt, säger Karolina Bo-

holm, transportdirektör vid Skogsindustrierna. 

Tove Winiger, politiskt ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag, uppger sig dock ha fått ett positivt 

första intryck av planerna även om hon inte har hunnit gå igenom förslagen noga. 
Tidningarnas Telegrambyrå 9/3 

Regeringens pressmeddelande 9/3 
Se även sidan 3 

Arctic Paper bygger ut egen vattenkraft i Munkedal 
Arctic Paper har beslutat investera 70 miljoner kronor i en utbyggnad av vattenkraftanläggnin-

gen vid bruket i Munkedal. Därmed fördubblas användningen av förnybar energi och brukets 
självförsörjningsgrad ökar. 

– Utbyggnaden av vattenkraft ger oss hållbar energi till en rimlig kostnad vilket stärker vår kon-

kurrenskraft, säger Per Skoglund, vd för Arctic Paper S.A. 
Lysekilsposten 14/3 

ATL 14/3 

Land Skogsbruk 14/3 

Arctic Papers pressmeddelande 13/3 

Fortsatt stillestånd på Fiskarheden 
Ännu två veckor efter att taket på Fiskarhedens justerverk rasade in står sågverket stilla. Det 

nedrasade taket och väggarna har nu tagits bort, ett tält kommer att resas över de blottlagda 

maskinerna som ska repareras så att man ska kunna komma igång med produktionen snarast. 
– Det vi tappar under den här perioden är nog tappat, eftersom det handlar om så många 

moment och redan idag går produktionen på högvarv, även om det står still just nu, säger vice 

vd Magnus Larsson. 
Företaget har också kontrollerat övriga byggnadskonstruktioner på sågverket men inte funnit 

några brister. 
Dala-Demokraten 10/3 

 

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/tidigare-korsnas-vd-n-christer-simren-far-ga-petra-far-produktionen-narmare-sig
http://www.atl.nu/skog/christer-simren-lamnar-billerud-korsnas/
https://www.billerudkorsnas.se/media/pressmeddelanden/2018/billerudkorsnas-genomfor-forandring-av-koncernledningen-och-vice-vd-christer-simren-lamnar-bolaget
http://nsd.se/nyheter/regeringen-gar-vidare-med-ny-lastbilsskatt-nm4784241.aspx
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-inriktning-for-likvardig-konkurrens-och-ordning-och-reda-i-akeribranschen/
http://www.lysekilsposten.se/artikel/70-miljoner-satsas-pa-vattenkraft/
http://www.atl.nu/skog/arctic-paper-investerar-i-vattenkraft/
http://www.landskogsbruk.se/ekonomi/arctic-paper-bygger-ut-vattenkraften/
http://www.arcticpaper.com/Global/News%20Global/SE/Arctic%20Paper_APM_investment_SE_180313_FIN.pdf
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/fortsatt-stopp-i-fiskarheden-efter-takraset-helikopter-anvands-for-att-fa-bort-snon
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Skogsnäringen 

Ris och ros för ny vägslitageskatt 
Regeringens nya förslag till vägslitageskatt får kritik från flera håll även om åkerinäringen är 
försiktig positiv. 

– Utländska åkare är redan i dag billigare än svenska åkare och det kommer inte jämnas ut om 

man inför en skatt som båda åkare ska betala. Vill man utjämna konkurrensen ska man i stället 

sänka skatterna för svenska åkare, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindust-
rierna. 

– Det är bra att man differentierar det utifrån vägtyper, och möjligheten att styra över till 

miljövänligare lastbilar. Det innehåller finesser som kan stärka åkerinäringen. GPS-positio-
neringen som ska basera uttaget på skatten gör också att det finns möjlighet att övervaka andra 

bestämmelser som cabotagereglerna och kör- och vilotidsreglerna, säger Tove Winiger, 

politiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag. 
ATL 12/3 

Kilometerskatt gör varken till eller från 
Norrtelje Tidnings (c) ledarskribent Reidar Carlsson noterar att den av regeringens föreslagna 

vägslitageskatten bland annat bara ska gälla på de största vägarna, skilja på landsbygd och tät-
ort, ta hänsyn till om det finns alternativ med mera men han saknar konkreta förslag. 

”Detta gör det helt omöjligt att bedöma hur hårt regeringens nya förslag till kilometerskatt kom-

mer att slå mot landsbygden. Förslaget känns mest som en nödlösning för att uppfylla Stefan 

Löfvens löften från valrörelsen 2014, och inte som något som är tänkt att genomföras. Oavsett 

detaljutformning gäller dock att en kilometerskatt är dålig för miljön, eftersom den inte gynnar 

miljövänliga bränslen. Och visst vore det bra om en kilometerskatt skulle göra järnvägen mer 
konkurrenskraftig, men i dagsläget kan det svenska järnvägsnätet inte svälja mer trafik. Kilome-

terskatten gör därför varken till eller från”, skriver Carlsson. 
Norrtelje Tidning 14/3 

Tar fram standarder för biobaserade produkter 
I projektet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk” vill SIS, Swedish Standards 

Institute, bygga vidare på befintliga standarder för hållbarhetskriterier och livscykelanalyser för 

biobaserade produkter och anpassa dem till svenskt skogsbruk. 
– För att inköpare, upphandlare och konsumenter ska motiveras att satsa på biobaserat och kans-

ke acceptera ett högre pris så behövs tydlig och tillförlitlig hållbarhetsinformation. Det inklude-

rar trovärdiga och transparenta data samt gemensamt accepterade verktyg. Projektet ska helt 
enkelt ge en solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor, säger SIS pro-

jektledare Maria Gustafsson. 
Land Skogsbruk 9/3 

SIS pressmeddelande 9/3 

  

http://www.atl.nu/entreprenad/nya-lastbilsskatten-risas-och-rosas/
http://www.norrteljetidning.se/opinion/ledare/reidar-carlsson-regeringens-nya-skatt-en-nodlosning-for-att-radda-lofven
http://www.landskogsbruk.se/forskning/skogens-hallbarhet-ska-standardiseras-mer/
https://www.sis.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/skoglig-sektor-tar-krafttag-kring-standarder-for-biobaserade-produkter/
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Stopp i skogspolitiken 
Flera skogspolitiska frågor har stannat upp sju månader före valet. Det har inte blivit några rege-
ringsbesked om skogsvårdslagen, nationella skogsprogrammet, nyckelbiotoperna, artskyddsför-

ordningen eller skogskontot. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) fick översynen av 

skogsvårdslagen, med förslag om talerätt för ideella föreningar och andra, på bordet i oktober i 
fjol, någon remiss har inte gått ut. 

Det nationella skogsprogrammet ärvdes av den förra regeringen, proposition och sedermera en 

strategi har utlovats av Bucht men inte synts till men lovas komma under mandatperioden. 

Den stora inventeringen av nyckelbiotoper har fått pengar men något formellt uppdrag har inte 
getts till Skogsstyrelsen. 

Artskyddsförordningen, som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket vill ha utredd sedan som-

maren 2016 bereds ännu på regeringskansliet. 
Skatteförenklingsutredningen förslag från 2014 om slopat skogskonto har varit ute på remiss 

men beres nu på departementet. 
ATL 12/3 

Enig kritik av skogspolitikens långsamhet 
Regeringen kritiseras för att den skogspolitiska processen dragit ut på tiden när ATL frågar fem 

intressenter som spänner över ett vitt område. Carina Håkansson, vd för branschorganisationen 

Skogsindustrierna, Jonas Eriksson, medlemschef på Norra skogsägarna, Göran Rune, chef för 
Skogsavdelningen på Skogsstyrelsen, Maria Malmer Stenergard (M), miljö- och jordbruks-

politisk talesperson samt Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen 

vill alla se snabbare beredning av de skogspolitiska frågorna även om deras åsikter i sak skiljer 
sig åt avsevärt. 

ATL 12/3 

Skogspolitiskt surhål 
Skogspolitiken har blivit ett område där man har svårt att dra jämt i regeringen. Bland annat har 

miljöminister Karolina Skog (MP) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) motsagt var-

andra och sedan försökt skyla över den splittringen skriver ATL:s medarbetare Sara Johansson 

i en kommentar. 
”Den har blivit ett surhål som där fråga efter fråga fastnar och inte kommer loss. Den traditio-

nellt socialdemokratiska industrivänligheten omfattar skogsindustrin, medan det sitter i Miljö-

partiets ideologiska ryggrad att vilja höja miljöhänsynen i skogen” skriver hon. 
ATL 12/3 

Tvivlar på att skogen räcker 
Allt fler lovar att skogen räcker till för samhällets omställning till en grön bioekonomi men 
Annika Nordin, professor vid SLU och programchef för Future Forests, är ändå tveksam: 

”Den som vågar sig på en försiktig beräkning finner att det behövs ungefär 40 miljoner skogs-

kubikmeter för att ersätta hälften av dagens fossilbaserade fordonsbränslen med biobränslen 

från skogen. Då dagens skördenivå ligger på ungefär 90 miljoner skogskubikmeter så är öknin-
gen rätt dramatisk och behöver ske på kort tid. Visserligen är årstillväxten i den svenska skogen 

uppemot 120 miljoner skogskubikmeter, men här ingår också arealer vi avsatt för andra viktiga 

ändamål, som bevarande av biologisk mångfald, samt arealer som är svåra att bruka rationellt, 
exempelvis nära fjällen”, skriver hon i en krönika och framhåller att det är dags att låta veten-

skapen pröva om politikens ambitioner kan uppnås. 
ATL 10/3 

Sveaskog höjer utdelningen med 100 miljoner 
Sveaskog höjer utdelningen till staten till 900 miljoner kronor efter ett starkt 2017. Det är100 

miljoner kronor mer i utdelning än för året innan. 

– Förra året kännetecknades av en stark konjunktur för skogsindustrin och den goda konjunk-
turen bedöms fortsätta under 2018, säger vd och koncernchef Per-Olof Wedin. 

ATL 12/3 

Tidningarnas Telegrambyrå 12/3 

Sveaskogs pressmeddelande 12/3 

http://www.atl.nu/skog/skogspolitiska-fragor-annu-inte-beslutade/
http://www.atl.nu/skog/saknar-annu-bevis-pa-att-skogsagare-inte-kommer-i-klam/
http://www.atl.nu/skog/skogspolitiken-ar-regeringens-surhal/
http://www.atl.nu/kronika/nar-visionara-mal-ska-bli-verklighet-kravs-vetenskaplig-analys/
http://www.atl.nu/skog/hogre-utdelning-fran-sveaskog/
https://www.hd.se/2018-03-12/sveaskog-hojer-utdelningen
https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2018/sveaskog-foreslar-900-msek-i-utdelning/
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Svalt svenskt intresse för järnväg till ishavet 

Planerna på en ishavsjärnväg från finska Rovaniemi till Kirkenes i Norge går vidare och banan 
ska nu utredas i samarbete mellan de båda länderna även om initiativet är finskt. Banan är tänkt 

att transportera mineraler, fisk, trävirke och andra produkter från skogsindustrin. I Norrbotten är 

dock intresset svalt eftersom man anser att Malmbanan till Narvik räcker. 
Sveriges Television Norrbotten 12/3 

Dålig råvarukoll på Dollarstore 
Skogsstyrelsen har krävt ett vite på 800 000 kronor med hänvisning till timmerförordningen av 

varuhuskedjan Dollarstore för att man inte kunnat redovisa var råvaran till bland annat tavelra-
mar i trä och presentpåsar kommer ifrån. Vitet har nu fastställts av förvaltningsrätten i Jönkö-

ping. Dollarstore kommer att överklaga domen. 

– Företaget hade inledningsvis inte kännedom om förordningen och har därefter inte heller 
kunnat visa att man har kontroll över vad varorna man säljer innehåller, trots att man fått lång 

tid på sig att åtgärda det, säger Anna-Clara Sjöström, kontrollsamordnare på Skogsstyrelsen. 
Land Skogsbruk 12/3 

Tidningarnas Telegrambyrå 12/3 

Dagens Industri 12/3 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 12/3 

Massa- och pappersindustrin 

Stora Enso Skutskär friskaste företaget 
Stora Enso i Skutskär får ta emot hälsoföretaget Feelgoods utmärkelse Sveriges Friskaste Före-

tag 2017 för sitt strategiska och systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete. 

– Det är oerhört glädjande att vårt bruk i Skutskär utses till Sveriges friskaste företag. Med 
platschef Henrik Holm och hälsospecialist Johan Byström i spetsen har Skutskärs bruk visat 

att ett engagerat och systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete ger många positiva effekter både 

vad gäller medarbetarnas välmående och företagets produktivitet, säger Stora Ensos Sverigechef 
Per Lyrvall. 

Arbetarbladet 8/3 

Upplands Nyheter 8/3 

Stora Ensos pressmeddelande 8/3 

Billerud Korsnäs nya vd tror på utveckling i Karlsborg 
Billerud Korsnäs nytillträdda vd och koncernchef Petra Einarsson avslöjade när hon besökte 
Karlsborg att hon kan tänka sig att förlägga centrum för utvecklingen av förpackningar dit. 

– Förpackningar är vår idé och vi vet att det efterfrågas allt mer att kunna ersätta exempelvis 

plast med papper samtidigt som det finns stora hygienkrav för exempelvis matvaror. Fabriken i 
Karlsborg ligger i absolut framkant när det gäller utvecklingen av nya, moderna förpackningar 

och det finns stora möjligheter att utveckla ännu mer och på sikt ha centrum för den utvecklin-

gen här i Karlsborg, säger hon. 
Norrbottens Affärer 12/3 

Nya chefen ser likheter mellan stål- och pappersindustri 
Billerud Korsnäs nya koncernchef Petra Einarsson fortsätter sin eriksgata till bolagets bruk, nu 

har hon också besökt Frövi Rockhammar som är störst med 650 anställda och en produktion av 
470 000 ton kartong per år. Einarsson hade tidigare en chefspost inom stålindustrin. 

– Det finns många lika parametrar vad gäller stålindustri och pappersindustri. Båda tillhör våra 

basnäringar och båda verksamheter har gått från en traditionell basproduktion till nischade 
premiumprodukter, säger hon. 

Nerikes Allehanda 9/3 

Sveriges Television Örebro 9/3 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/en-ishavsjarnvag-mellan-rovaniemi-och-kirkenas-ska-utredas
http://www.landskogsbruk.se/skog/dyrt-inte-ha-koll-pa-traslagen/
http://nsd.se/nyheter/lagpriskedja-far-bota-800000-kronor-nm4786193.aspx
https://www.di.se/nyheter/dollarstore-far-vite-hela-grejen-ar-ju-helt-vansinnig/
https://via.tt.se/pressmeddelande/dalig-koll-pa-traslag-i-produkter-gav-vite-pa-800-000?publisherId=415163&releaseId=2284135
http://www.arbetarbladet.se/uppland/alvkarleby/stora-enso-i-skutskar-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-lamnar-inte-nagot-at-slumpen
http://upplandsnyheter.se/2018/03/skutskars-bruk-ar-landets-friskaste-foretag/
http://news.cision.com/se/stora-enso/r/stora-enso-skutskars-bruk-ar-sveriges-friskaste-foretag,c2467966
http://www.norrbottensaffarer.se/na/ny-koncernchef-och-vd-pa-turn-nu-i-karlsborg-nm4786396.aspx
http://www.na.se/orebro-lan/lindesberg/petra-einarsson-gick-fran-stalindustrin-till-pappersbranschen-billerudkorsnas-nya-vd-och-koncernchef-besokte-frovi
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/billerud-korsnas-vd-tar-grepp-om-koncernen
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Träindustrin 

ELE köper emballagetillverkare 
AB Ewald Larsson Eftr., ELE, i Kilafors köper emballagetillverkaren Aven Forsa AB med 

tillverkning i Forsa i Hudiksvalls kommun. 

– Vi har länge letat efter ett tilläggsförvärv till vår koncern, som kunde komplettera vår nuva-
rande verksamhet på ett bra sätt och skapa mervärden i koncernen, säger Carl Hellström, del-

ägare i ELE. 
Hela Hälsingland 1/3 

ATL 10/3 

Rekordvärde på trävaruexporten 
Trävaruexporten nådde rekordnivåer i fjol med ett värde av 27 miljarder kronor vilket är nio 

procent mer än föregående år. Men det är priserna och inte främst volymen som ligger bakom. 

Denna ökade med endast en procent till 13,1 miljoner kubikmeter. Mot slutet av året gick dock 
volymerna upp avsevärt. I december exporterades elva procent mer än i december året innan. 

Kina, Egypten och USA hör till de marknader som ökar. 
ATL 9/3 

Kraftig ökning av träbyggen 
Enligt statistik från TMF ökade flerbostadsbyggandet i trä med 29 procent i fjol, åter en kraftig 

ökning för tredje året i rad. Antalet nybyggsda lägenheter med trästomme var därmed 3 797 

stycken. 
– Branschen sjuder av optimism och nytänkande. Det vill vi spegla på årets mässa, säger Stefan 

Sundqvist, affärsansvarig för Trä & Teknik på Svenska Mässan i augusti som har Moelven som 

ny partner. 
Fastighet och Bostadsrätt 8/3 

Svenska Mässans pressmeddelande 8/3 

Paris och teknik lyfter träbyggen 
Hårdare krav mot koldioxidutsläpp vid det internationella klimatmötet 2015 i Paris och nya tek-

niska lösningar gör att byggandet av flervåningshus i trä har exploderat. 
– Miljöargumentet har fått ett sådant genomslag, i dag finns ett tydligt uppvaknande kring mil-

jöfrågor i byggbranschen. Samtidigt är de vi arbetar med på marknaden i dag, arkitekter och 

fastighetsutvecklare, en ny generation som vuxit upp med källsortering, säger Johan Åhlén, vd 
för Moelven Töreboda. 

Byggkontakt 13/3 

Svenskt virke uppskattas i norr 
Norrlänningar använder svenskt byggmaterial i större utsträckning än man gör i övriga landet, 

enligt en undersökning som YouGov gjort åt bygghandelsföretaget Bygma Gruppen. 71 procent 

av de tillfrågade fastighetsägarna i norra Sverige svarade att de är beredda att betala mer för att 

få svenskt byggmaterial, till skillnad från Stockholm där bara 57 procent svarade ja på frågan. 
– Man har en lång tradition av skogsbruk och virkeshantering i norra Sverige, vilket gör att man 

är både kunnig och intresserad av vår svenska skog, säger Bygma Gruppens vd Urban Jo-

hansson. 
Norran 12/3 

Skogsaktuellt 12/3 

Bygma Gruppens pressmeddelande 12/3 

  

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/aven-forsa-kops-upp-av-kilaforsforetag
http://www.atl.nu/skog/ab-ele-koper-aven-forsa/
http://www.atl.nu/skog/rekordexport-av-svenska-travaror/
http://www.fastighetochbostadsratt.com/Bygg-%26-Fastighet/64144-Nu-ar-traindustrin-hetare-an-pa-lange%21.html
http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_massan/pressreleases/nu-aer-traeindustrin-hetare-aen-paa-laenge-2441360
http://www.byggkontakt.nu/artikel/miljohansyn-satter-fart-pa-byggandet-tra/
https://www.norran.se/affarsliv/folk-i-norra-sverige-gillar-svenskt-byggmaterial/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56598/har-anvander-man-mest-svenskt-virke-i-landet.html
http://www.mynewsdesk.com/se/bygma-gruppen/pressreleases/norrlaenningar-flitigast-i-landet-med-att-anvaenda-svenskt-byggmaterial-2443566
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Nytt isolerande trämaterial 
Forskare vid University of Maryland har lyckts får fram ett träbaserat material som kan isolera 
lika bra som frigolit kallat nanowood. Det skall dock vara starkare och miljövänligare. 

Forskarna har tagit bort ligninet samt en del korta fibrer ur träet. 

– Detta material kan isolera bättre än de flesta andra värmeisolatorer i dag, inklusive frigolit. 
Det är extremt lovande för användning till energieffektiva byggmaterial, säger Tian Li vid 

enheten för materialvetenskap och teknik vid University of Maryland. 
Ny Teknik 13/3 

Science Advances 2/3 

Skogsbruket 

Norrhälsinge på offensiven 
Norrhälsinge Skogsägareförening, som nyligen passerade 30 000 hektar i medlemsareal fördelat 

på 321 medlemmar förbereder nu en våroffensiv på massaveden. 
– I vinter har vi kört med ett pris på 270 kronor men nu går vi ut med en barmarkspremie inför 

den nya säsongen och då betalar vi 285 per kubikmeter. Det strömmar till medlemmar hela 

tiden. Fler och fler får upp ögonen för oss därför att vi har bra priser och låga omkostnader så att 

det blir ett bra netto för skogsägarna som anlitar oss, säger ordförande Pecka Wallin. 
Dagens Industri 8/3 

ATL 9/3 

Rekognosering viktigt för flexibel entreprenör 
Skogsentreprenören Stefan Berggren Schakt AB med 13 anställda klarar sig genom flexibilitet. 
Företaget sköter skog, bygger broar, anlägger skogsbilvägar, snöröjer och gör markjobb. Dess-

utom säljer Stefan Berggren gallerskopor som hans far uppfunnit. Planering av avverkningarna 

i god tid är väsentligt. Myrarna rekognoseras redan på hösten. 

– Är det lite blötare myrar plogar jag själv för det är riskabelt och kräver stor erfarenhet. På 
myren plogar jag med en pistmaskin som har lågt marktryck. Men jag kör aldrig ut på myrar 

som är djupare än två meter för då kan jag förlora maskinen ifall det går galet, säger han. 
ATL 8/3 

Laserskannade skogsdata i slutet system 
Nu inleds laserskanningen av den svenska skogen. Konsultföretaget Cowi har tecknat ett ram-

avtal med svenska myndigheter för luftburen skanning av 75 procent av landets yta. Projektet 
utförs efter krav från skogsnäringen som behöver bättre data för planering och ledning. 

Integritetskraven är höga. Personalen ska säkerhetsgodkännas av myndigheterna, insamlade data 

får inte lämna landet och får bara förvaras och bearbetas i en sluten IT-miljö utan kontakt med 

internet. 
Tidningen Skogen 8/3 

Dålig egenkontroll i skogsbruksföretag 
Av 20 kontrollerade företag hade 18 brister i egenkontrollen vid åtgärder i nyckelbiotoper och 
skogsvägar, enligt Skogsstyrelsen. 13 fick godkänt efter komplettering. 

– Det här visar att vår tillsyn har betydelse. Genom att förbättra sin egenkontroll kan företagen 

lättare hitta eventuella brister och förbättra sin verksamhet med tanke på miljön, säger Åsa 

Lundberg, samordnare för tillsynsarbetet på Skogsstyrelsen som poängterar att man undersökt 

egenkontrollen, inte själva åtgärderna. 
Land Skogsbruk 14/3’ 

Tidningen Skogen 14/3 

  

https://www.nyteknik.se/innovation/nytt-tramaterial-ska-ge-starkare-och-miljovanligare-isolering-6903755
http://advances.sciencemag.org/content/4/3/eaar3724.full
https://www.di.se/nyheter/skogsforeningen-pressar-upp-priserna-vi-ar-inte-i-mal-an/
http://www.atl.nu/skog/norrhalsinge-skogsagareforening-hojer-massavedspriset/
http://www.atl.nu/skog/skogsentreprenor-i-vasterbottens-inland-kraver-flexibilitet/
https://www.skogen.se/nyheter/nu-laserskannas-skogen-fran-ovan
http://www.landskogsbruk.se/skog/brister-i-egenkontroll-av-nyckelbiotoper/
https://www.skogen.se/nyheter/egenkontrollen-brister-hos-skogsforetag
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Stort ansvar att förvalta egen skog 
För jägmästare Susanne Jansson, som nu är naturskolepedagog på Färsna naturcentrum där hon 
visar både jordbruk och skogsbruk för grupper, är det en ynnest att få leva med skogen. Hon och 

maken har en gård i Blidsta, Söderbykarl, granne till den fastighet som hennes farfar brukade. 

– Han var noggrann och ödmjuk och talade om att vi har skogen till låns. Att vi har ett ansvar att 
förvalta skogen. Farfar visade mig en tall och sade att den här du, den har jag tittat på sen jag 

var ung. Den ska jag spara till ett bra tillfälle. Det är det jag har fått med mig. Jag försöker 

anamma att vi förvaltar något som har en omloppstid på 80 eller 100 år, jag känner ett stort 

ansvar, säger hon. 
Norrtelje Tidning 12/3 

Multiskador och diplodia får fäste 
Skogsstyrelsens sammanställning av skogsskador under 2017 innefattar nu också begreppet 
multiskadad tall eftersom tallar kan vara angripna av törskate, knäckesjuka och viltbete sam-

tidigt vilket försvårar åtgärder och ökar risken för att träden ska dö. 

Under året har också svampsjukdomen diplodia etablerat sig ordentligt, främst i sydöstra Sve-
rige där det varit torrt i flera år. 

ATL 14/3 

Land Skogsbruk 14/3 

Tidningen Skogen 14/3 

Skogsstyrelsens pressmeddelande 14/3 

Minskande avverkningsareal 
Den avverkningsanmälda arealen minskade i februari jämfört med februari i fjol enligt Skogs-

styrelsen med tre procent till 15 075 hektar. Anmälningarna minskar mest i Svealand med 21 
procent medan de ökar i Norrland med åtta procent. I Götaland var förändringen minus sex 

procent. 
ATL 14/3 

Land Skogsbuk 13/3 

Ja till avverkningsanmälningar på webben 
Skogsstyrelsen får lov att publicera kartor över anmälda slutavverkningar på webben enligt en 

dom i kammarrätten. Den aktuella domen kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. 

– Det är positivt att vi får vägledning från kammarrätten. Även om det funnits synpunkter är 
informationen användbar och efterfrågad av skogsbruket, säger Patrik André, chef för Enheten 

för geografisk information på Skogsstyrelsen. 

Domen gäller dock endast regler som gäller till den 25 maj då nya träder i kraft. 
– Hur det blir med publiceringen efter det håller vi på att utreda, säger André. 

Land Skogsbruk 13/3 

ATL 13/3 

Turism och konferenser ger mer än avverkning 
– Mercedeshygget var på 1950-talet 200 kubikmeter björkved, nu krävs det 2 000 kubikmeter 
för att köpa en Mercedes. Det finns anledning att fundera på var skogsfastigheternas framtida 

inkomster finns, sade skogsägaren Leif Öster, tidigare verksam vid Domänverket och Svea-

skog, vid en träff hos Naturskyddsföreningen i Malung-Sälen, där han förordade alternativa 
intäkter till dem rån kalhyggen. 

– Vi har 700 hektar skog och vi tjänar mer pengar på vår turistsatsning och konferensverksam-

het. Nio av tio utländska turister har naturen som resmål. Dom tycker kalhyggen är trista. Jag 

tycker det florerar en massa tok i debatten. Den största myten är att vi har dubbelt så mycket 
skog nu som för 100 år sedan. Vi har exakt lika mycket skog som för 100 år sen men med 

dubbelt så mycket virke, sade han vidare. 
Dala-Demokraten 14/3 

  

http://www.norrteljetidning.se/kultur/for-susanne-jansson-ar-skogen-en-livsstil-det-ar-dar-vi-hor-hemma-manniskan-behover-trana-pa-att-leva-har-och-nu
http://www.atl.nu/skog/multiskadorna-i-skogen-okar/
http://www.landskogsbruk.se/forskning/multiskador-ett-av-fjolarets-plagoris/
https://www.skogen.se/nyheter/multiskadad-tall-en-oonskad-nykomling
https://via.tt.se/pressmeddelande/skogsskador-2017-multiskadad-tall-och-ny-svampsjukdom-etablerad?publisherId=415163&releaseId=2299318
http://www.atl.nu/skog/minskad-anmald-avverkningsareal-i-februari/
http://www.landskogsbruk.se/test/anmald-avverkningsmaterial-minskade-under-februari/
http://www.landskogsbruk.se/test/kammarratten-later-skogsstyrelsen-publicera-avverkningsanmalningar/
http://www.atl.nu/skog/skogsstyrelsen-far-fortsatta-publicera-avverkningsanmalningar-pa-webben/
http://www.dalademokraten.se/dalarna/han-holl-ett-foredrag-om-pengar-och-skogsbruk-dagens-skogsagare-lever-fattigt-men-dor-rika
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Oklart vem som säger nej till ersättning 
Vem driver frågan om att ersättning inte ska utgå för förbud mot avverkning i fjällnära skog? 
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist hävdar att det är Kammarkollegiet medan 

dess genrealdirektör Gunnar Larsson, uppger att det är Skogsstyrelsen som driver frågan att 

skogsbruk i fjällnära skog inte kan anses vara pågående markanvändning och därmed inte 
berättiga till ersättning. 

Gunnar Lindén, expert på naturvårdsfrågor på LRF Skogsägarna anser att det finns tjänstemän 

på Kammarkollegiet som driver egna agendor som speglar deras personliga åsikter. 

– För att Kammarkollegiets linje så radikalt går emot all expertis och alla lagförarbeten inom det 
här området, säger han. 

Kammarkollegiet har i ett yttrande till mark- och miljödomstolen ifrågasatt hur stort intrång ett 

avverkningsförbud i den fjällnära skogen innebär för skogsägaren och att en föryngringsavverk-
ning där inte kan anses vara pågående markanvändning. 

Entreprenör 13/3 

Bevarandefundamentalismen till vägs ände 
Blekinge Läns Tidnings (ob.lib.) ledarskribent Anders Gustafsson refererar riksdagens inter-

pellationsdebatt på fredagen där Helena Lindahl (C) tagit upp skogspolitiken med anledning av 

att Domsjö Fabriker lagt undan sina planer på ett stort bioraffinaderi på grund av oklarheter 

kring hur de åtta miljonerna kubikmeter råvara ska anskaffas. 
”Ett ökat uttag i denna omfattning är möjligt då tillväxten i skogen i dag överskrider dagens 

skogsuttag. Frågetecknen kring tillgången på skogsråvara handlar i stället om skogspolitiken där 

bevarandeintresset blivit allt starkare”, skriver han och fortsätter: 
”Bevarandefundamentalismen i skogspolitiken har kommit till vägs ände. De står inte bara i 

vägen för tillväxt och en levande landsbygd. Nu när skogen spelar en huvudroll i omställningen 

till ett mer fossiloberoende samhälle är det oklokt att lägga en död hand över allt mer skog och 

allvarligt försvåra för den svenska skogsindustrin”. 
Blekinge Läns Tidning 10/3 

Dålig skötsel av reservat 
”Alla områden med formellt skydd ska underställas planer som ska garantera att man når de mål 
som satts upp”, skriver Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland, i en debattartikel 

där hon refererar till rapporter på olika nivåer som visar på bristande skötsel av dessa områden. 

”Såväl i den nationella som i de regionala rapporterna beskrivs att staten inte klarar sina åtagan-
den. Skötseln släpar efter och behovet är störst i de marker där det krävs en aktiv hand för att 

behålla natur- och kulturvärdena – exempelvis betesmarker”, skriver hon vidare och fortsätter: 

”Statens makt i naturvården är stor. Den markägare som är föremål för en reservatsbildning har 

små möjligheter att stoppa processen eftersom länsstyrelsens ord väger mycket tungt. Rimliga 
motkrav måste då vara att staten kan garantera att den klarar av att ta hand om sina gamla 

reservat och dessutom har resurser att sköta de nya.” 
Bohusläningen 9/3 m.fl. 

Ingen nyckelbiotop utan ersättning 
”Det helt orimliga i att vissa markägare får väldigt stor andel nyckelbiotoper i sin skog måste 

hejdas. Äganderätten måste inte bara värnas, den är redan så urholkad av bland annat miljömi-
nister Skoog, att den måste stärkas”, skriver Claes Littorin, Erland Nilsson och Roger Stupis 

Andersson, Landsbygdspartiet oberoende, i en debattartikel där de presenterar partiets krav på 

att ingen skogsägare ska få mer än tio procent av sin areal klassad som nyckelbiotop och att 
ersättning ska utgå inom tre månader. 

”Skogsägaren ska ges liknande möjligheter som finns på skogskonto, att sätta in dessa ersättnin-

gar på ett konto och beskatta dem det år de används. Har staten inte pengar att ersätta skogsäga-

ren enligt dessa premisser, så ska det stå denne fritt att bruka skogen enligt eget önskemål, nyc-
kelbiotopsstämpeln hävs”, skriver de vidare. 

Piteå-Tidningen 9/3 

  

https://www.entreprenor.se/nyheter/skogsagare-utan-ersattning-efter-myndighetsbrak_698738.html
http://www.blt.se/ledare/bevarandefundamentalisterna-ser-inte-skogen-for-alla-trad/
http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/statlig-naturv%C3%A5rd-p%C3%A5-kredit-1.5339986
http://www.pt.se/opinion/debatt/skogsagare-stall-krav-om-nyckelbiotoper-10802607.aspx
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Miljonstrid om reservatsmark 
Skogsägaren Tommy Hegestrand fick sin skog tvångsinöst till naturreservatet Sörvallen-Mel-
lanåsen i Jämtland. Han har stämt staten på 72 miljoner kronor. Staten i form av Kammarkolle-

giet har lagt ett motbud på 25,6 miljoner kronor. 

– 25,6 miljoner för den här fastigheten är ett oförskämt bud. Jag har full förståelse för att man 
vill bilda naturreservat men då måste man ju göra rätt för sig också, säger Tommy Hegestrand. 

Han har fått skogen värderad av Skogssällskapet och Bryggan till cirka 60 miljoner kronor 

vilket med påslaget på 25 procent blir 72 miljoner kronor. NAI Svefa har värderat åt Kammar-

kollegiet och kommit fram till 45,6 miljoner kronor vilket Kamarkollegiet vill sänka med 40 
procent i enlighet med hovrättens tidigare dom om ett lägre avverkningsvärde. 

ATL 14/3 

Statens stäms på ersättning för fjällnära förbud 
Ett antal skogsägare stämmer nu staten för att de inte får ersättning efter meddelade om förbud 

mot avverkning i fjällnära skog. Skogsstyrelsen skulle för ett år sedan vara klar med utrednin-

gen av huruvida förbuden skulle berättiga till ersättning men den utredningen är ännu inte klar 
och därför måste skogsägarna ansöka om stämning för att inte gå miste om eventuell ersättning. 

Sveriges Radio Västerbotten 13/3 m.fl. 

Skogspolitik fast i storstadsträsket 
Jord- och skogsbrukaren Claes Littorin visar i en debattartikel på den vändning i skogspoliti-
ken som inföll i mitten av 90-talet. 

”Den kallhamrade Skogsstyrelsen hade fått nya direktiv från politiker som helt plötsligt upp-

täckt miljöfrågorna och att det fanns höga naturvärden i bondeskogen. Naturligtvis så ansåg 
man då att de som skött och förvaltat skogen så pass att den nu blivit oerhört värdefull beträf-

fande biologisk mångfald, inte var lämpade att fortsätta sitt värv”, skriver han och fortsätter: 

”För mig har alla riksdagspartierna fastnat i storstadsträsket. Äganderätten är sekundär, utom 
möjligen vad gäller bostadsrätter och villor”. 

Örnsköldsviks Allehanda 9/3 

Skogspolitisk walkover 
”Trots att Sven-Erik Bucht kommer från Norrbotten, som har mest produktiv skogsmark i hela 
Sverige, lämnar den socialdemokratiska landsbygdsministern gång på gång walkover i viktiga 

frågor som rör svenskt skogsbruk. Sveriges 330 000 enskilda skogsägare arbetar dagligen med 

att bruka den skog som bidragit till Sveriges rikedom i generationer. Att ge dem goda förut-
sättningar är avgörande om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle men också 

om vi ska förbättra möjligheterna för en levande landsbygd”, skriver riksdagsledamot Maria 

Malmer Stenergard (M) i en debattartikel där hon poängterar att äganderätten blir sekundär 
när ”det gröna förbudsmaskineriet finkammar produktionsskog efter nyckelbiotoper”.  

Piteå-Tidningen 14/3 

Vill ha pengar istället för fler nyckelbiotoper 
”Skogsbranschen har genom skogscertifieringssystemen åtagit sig att inte avverka eller ta emot 
virke från nyckelbiotoper. Det är en bra sak – skogsägarna och industrin tar här ett stort frivilligt 

miljöansvar. Att utpeka nyckelbiotoper var från början en fråga om inventering och kartlägg-

ning – kunskapsinhämtning. Problemet är att regeringen och Skogsstyrelsen har kommit under-
fund med att det tack vare certifieringsreglerna är en billig metod att skydda skog på – i prak-

tiken är den gratis, det är de drabbade skogsägarna som får stå för fiolerna”, skriver Norrtäljes 

kommunalråd Anders Olander (C) samt partiets lokale vice ordförande Stefan Lindskog i ett 
debattinlägg där de anser att det räcker med 1 328 nyckelbiotoper i kommunen och att pengarna 

till den kommande inventeringen av nya nyckelbiotoper i stället går till arsättning till markägare 

som redan har nyckelbiotoper. 
Norrtelje Tidning 9/3 

  

http://www.atl.nu/skog/hans-skog-tvangsinlostes-av-staten/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6905848
https://www.allehanda.se/kultur/skogen-skriver-man-inte-under-myndighetens-skambud-sa-far-man-ingenting-avskyvart-maktmissbruk
http://www.pt.se/opinion/debatt/s-och-bucht-sviker-svenskt-skogsbruk-10808123.aspx
http://www.norrteljetidning.se/opinion/debatt/norrtalje-kommun-behover-inga-fler-nyckelbiotoper
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Moderaterna och Centern vill stoppa biotopinventering 
Såväl Moderaterna som Centern kommer att stoppa den nya inventeringen av nyckelbiotoper 
om de får bilda regering efter valet i höst. Miljöminister Karolina Skog (MP) har lovat att 

avsätta 200 miljoner kronor i budgeten för en ny tioårig, nationell nyckelbiotopsinventering. 

– Moderaterna vill att inventeringen av nyckelbiotoper stoppas tills dess att man sett över 
metoden och konsekvenserna för enskilda skogsägare, säger Moderaternas miljöpolitiska 

talesperson Maria Malmer-Stenergard. 

Centerns miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe anser att det finns en problematik kring 

nyckelbiotoperna som gör det olämpligt att gå vidare med en inventering innan det finns en 
samsyn kring hur kunskapen ska hanteras. 

Altinget 8/3 

ATL 9/3 

Mer kunskap om nyckelbiotoper behövs 
”I veckan meddelade Centerpartiet och Moderaterna att inte ens bättre kunskap om situationen 

kommer tillåtas, då den nya kunskapen kan innebära att det blir mindre lönsamt att skövla skog 

där viktiga arter finns. Kunskapen behövs, då ett av problemen för att kunna förbättra situatio-

nen är just kunskapsbrist. Det finns idag ingen heltäckande övervakning av den biologiska 
mångfalden i Sverige, utan en stor del av kunskapen vi har kommer från frivilliga krafter och 

från Artdatabanken vid SLU, som vart femte år listar vilka arter som är hotade i Sverige”, skri-

ver Beatrice Rindevall i en ledare i ETC. 
”Skogen är bland det viktigaste vi kan skydda för att bevara den biologiska mångfalden. Över 

hälften av Sveriges över 4 000 rödlistade arter hittas där, och avverkningen påverkar över 1 300 

arter starkt negativt”, skriver hon vidare. 
ETC 11/3 

Näringen har kopplat biotoper och avverkningsstopp 
Distriktschef Stefan Lindstedt och regionchef Jonas Löfstedt på Skogsstyrelsen vill i en de-

battartikel klarlägga myndighetens roll när det gäller hanteringen av balansen mellan produk-
tions- och miljömål i skogsbruket. 

”Så här går det till: Vi har i uppdrag av regeringen att inventera nyckelbiotoper och det är ingen-

ting vi kan strunta i. Men att vi identifierar och registrerar en nyckelbiotop innebär inte att vi 
fattar något beslut om att den inte får avverkas. Registreringen är ett kunskapsunderlag för både 

skogsägaren, myndigheter och eventuella virkesköpare. Däremot har virkesköparna genom det 

certifieringssystem som finns förbundit sig att inte köpa skog från nyckelbiotoper. Certifierings-

systemet är bra, men det är inte vi som styr över det. Kopplingen har näringen gjort själva”, 
skriver de och poängterar att myndigheten har kontinuerliga kalibreringsövningar, höga kompe-

tenskrav och en rigorös kvalitetsapparat för bedömningarna. 
Norrtelje Tidning 14/3 

Vill att Skogsstyrelsen styr älgförvaltningen 
Den arbetsgrupp i Skogsstyrelsens samverkansprojekt för skogsproduktion som ägnat sig åt 

skador föreslår nu att en enda myndighet får ta ett helhetsgrepp på älgförvaltningen. 
– Vårt förslag är att Skogsstyrelsen blir den myndigheten. Vi upplever problem med att det är 

21 länsstyrelser som ska ha ansvaret för älgförvaltningen. Det är Skogsstyrelsen som har hand 

om andra frågor som berörs av älgförvaltningen, till exempel betesskadesinventeringarna, säger 

Ola Kårén, skogsvårdschef på SCA, som är ordförande i gruppen. 
Land Skogsbruk 10/3 

Riskkapitalister tar över LRF Konsult 
Riskkapitalbolaget Altor köper 75 procent av aktierna i LRF Konsult. LRF tänker dock behålla 
resterande 25 procent på lång sikt. Altor värderar LRF Konsults lokala närvaro genom det om-

fattande kontorsnätet som en unik tillgång. LRF Konsult har 130 kontor runt om i landet och 

ägnar sig åt rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och mäkleri. 
Tidningarnas Telegrambyrå 12/3 

LRF:s pressmeddelande 12/3 

  

https://www.altinget.se/artikel/skogsinventering-overlever-inte-borgerlig-valseger
http://www.atl.nu/skog/inventeringsstopp-vid-borgerlig-valseger/
https://www.etc.se/ledare/m-och-c-bryr-sig-inte-om-skogarna
http://www.norrteljetidning.se/opinion/debatt/skogsstyrelsen-respekterar-aganderatten-i-skogen
http://www.landskogsbruk.se/skog/forslag-lat-en-enda-myndighet-skota-algforvaltningen/
https://www.folkbladet.nu/2064369/altor-blir-ny-storagare-i-lrf-konsult
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/03/lrf-i-partnerskap-med-altor-for-att-utveckla-lrf-konsult/
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Ägande ger långsiktigt perspektiv 
”Stora delar av miljörörelsen odlar myten om att skogsbruk skulle vara miljöskadligt. Att Sveri-
ge för närvarande har mer skog än någonsin tidigare, låtsas de inte om. Ej heller att svensk 

skogstillväxt de senaste 90 åren överstigit avverkningen varje år utom ett (2005, som ett resultat 

av Orkanen Gudrun)”, skriver Europaparlamentarikern Lars Adaktusson (KD) i en debatt-
artikel. 

”Förutsättningen för ett gott miljöskydd är den enskilde skogsägarens äganderätt. Den som efter 

en avverkning återplanterar skog som ska växa i kanske 80 år, och gå i arv till nästa generation, 

kan inte undgå ett långsiktigt bevarande- och förvaltarskapsperspektiv”, skriver han vidare. 
Dala-Demokraten 12/3 

Oskyddade biologiska värden försvinner för alltid 
”Det går ju inte att välja var nyckelbiotoper eller höga biologiska värden finns kvar idag, och de 
försvinner för alltid om vi inte lyckas skydda dem. Det är detta som miljörörelsen förtvivlat 

försöker hinna göra med de sista spillrorna av naturskogsliknande områden som fortfarande 

finns kvar i vårt land, om än mycket fragmenterat”, skriver Joel Hallqvist, entomolog, Uppsala 
i en replik till Lars Adaktusson (ovan). 

Dala-Demokraten 12/3 

Utsläppskrav ger nya motorer på små maskiner 
Partikelfilter kommer att krävas även för mindre skogsmaskiner när steg 5-motorer ska införas 
inom de närmaste åren. 

– Det behövs en komplettering med partikelfilter för att få SE-motorerna steg-5-certifierade. 

Men lösningen finns klar och vi är förberedda, säger Johannes Nilsson, produktchef på Vimek. 
Terri inför en mindre motor, med elektroniskt styrd dieselpump, för att klara de nya kraven på 

sin minsta skotare, modell 3020. 

Malwa undersöker nya motoralternativ. 
– Det positiva med det här är att vi får anledning att välja det bästa som finns. Det negativa är 

att tekniken blir mer komplicerad med ökade kostnader både för inköp och underhåll, säger 

Ludvig Johansson, konstruktionsansvarig på Malwa. 
ATL 13/3 

Guldkvisten till Skogsmuseet i Lycksele 
Iréne Gustafson och Björn Åström tilldelas Föreninen Skogens utmärkelse Guldkvisten för 

sitt arbete med Skogsmuseet i Lycksele. 
”På skogsmuseet knyter de ihop skogsbruket med omvärlden. De knyter ihop skogsbruket med 

landskap och utsikter, med samisk kultur och renskötsel, kulturarv och näringsliv. De knyter 

också ihop dåtid med nutid, taktil verklighet med digitala medier, hyggen med turism, 
vardagsliv med forskning, Lycksele med världen”, skriver föreningen i motiveringen. 

Tidningen Skogen 8/3 

Energin 

Pelletsbrist i östra Småland efter brand i Fågelfors 
Just nu finns inga pellets att köpa hos Bauhaus i hela landet efter branden i pelletsfabriken i 

Fågelfors förra sommaren. Kalmar Energi tvingas också neka sina kunder leveranser sedan 

hyvleriet nu inte längre får tag på pellets utomlands. 
– Efter branden fanns det ett lager som gjorde att vi fortfarande fick tag på pellets, men nu bör-

jar det tryta och då väljer vi att göra ett uppehåll. Det är främst privatpersoner som nyttjar det, 

men vi har inte märkt av någon frustration hos våra kunder än, säger Therese Andersson, kom-
munikationschef på Kalmar Energi. 

Barometern 13/3 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-lars-adaktusson-kd-darfor-har-miljororelsen-fel-om-skogen
http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/insandarsvar-vanskligt-nar-politiker-som-inte-ar-biologer-uttalar-sig-om-skogspolitisk
http://www.atl.nu/teknik/skarpta-motorkrav-for-skogsmaskintillverkare/
https://www.skogen.se/nyheter/skogsmuseum-far-guldkvisten
http://www.barometern.se/kalmar/det-ar-otroligt-jobbigt-for-vara-kunder/
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Biobränsleteknik på export 

Envigas i Bureå, som utvecklar anläggningar för att producera biokol, bioolja och syntetgas från 
biomassa, projekterar nu en installation på ett sågverk dit man inte bara ska leverera tekniken 

utan också samäga anläggningen med sågverket. 

– Tittar vi på Skandinavien och hemmamarknaden finns det hundratals sågverk med passande 
kapacitet för att behöva vår teknik, så vi har en stor potential, säger Håkan Holmberg, vd för 

dotterbolaget Envigas Technology AB. 

Intresse är dock större än så. Genom ett EU-projekt, Low Carbon Business Action, ska Mexico 

få hjälp med koldioxidreducering genom at ta hand om majsavfall. Envigas har engagerats för 
att ta fram en affärsplan med sikte på en demonstrationsanläggning. 

Norran 14/3 

Varnar för tapp av biokolindustri 
Johan Ehrenberg tar i en krönika upp biokolets fördelar samt det faktum att vi utvecklar bra 

tekniker men lycks inte implementera dem om det så gäller solcellsindustrin, vindkraften, eko-

jordbruket och trafiksektorn som alla hamnat utomlands 
”Låt inte biokolet gå samma öde till mötes. Trots dess enorma fördelar, det lagrar koldioxid och 

det förbättrar matjord (och minskar därmed utsläppen till Östersjön), riskerar biokolsproduktion 

att bli en tysk industri även om råvaran finns i Sverige. Orsaken är att svensk energibransch tjä-

nar mer på att bränna träd rakt av. Och fjärrvärmen tjänar ännu mer på att bränna sopor. Bioko-
lets fördel – lagring av koldioxid – väger lätt mot affärsföretagens kortsiktiga bokslut”, skriver 

han och betonar vikten av att tekniken etableras underifrån. 
ETC 14/3 

Skogen klarar flygbränslet 
Forskare vid Luleå tekniska universitet visar i en förstudie att restprodukter från skogsindustrin 

mer än väl skulle kunna utgöra råvara för hela det svenska inrikesflyget. Det rör sig dels om 
avverkningsrester som grenar och toppar, dels om svartlut från massafabrikerna. 

– Man tar inte bort klimatpåverkan helt, men den blir mycket mindre än med fossila bränslen. 

Fördelen att göra det med inhemsk råvara i Sverige är att vi får mycket bättre kontroll över att 

bränslena tillverkas hållbart, vi vet vad det är för råvaror som används, vi vet att det inte före-
kommer någon skogsskövling eller något sådant, säger Erik Furusjö, forskare vid IVL Svenska 

Miljöinstitutet och adjungerad professor i miljöteknik vid Luleå tekniska universitet. 
Tidningarnas Telegrambyrå 12/3 

Norrbottens Affärer 12/3 

Sveriges Television Norrbotten 12/3 

Sveriges Radio Vetenskapsradion 12/3 

Luleå Tekniska Universitets pressmeddelande 12/3 

Alla förnybara drivmedel behövs 
”Inget kan ensamt ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som används idag. Det viktiga är istället 
att vi hushåller med resurserna och använder dem så effektivt som möjligt. Därför ska varje 

bränsle användas där det har störst fördelar. I städerna löser man flera problem om man kan få 

bort trafikens hälsovådliga utsläpp och sänka bullernivån. Då passar elbilar, elbussar och el-
lastbilar bra”, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, där han 

vidare förordar regionaltrafik på biogas och e-vägar medan han anser att man för långa trans-

porter måste vara flexibel och att därmed biodieseln HVO är ett bra alternativ 
”För att helt ersätta de fossila bränslena måste samtliga förnybara alternativ öka väsentligt. Det 

viktiga nu är att rätt förutsättningar ges för att snabbt få igång en hållbar inhemsk produktion av 

biodrivmedel och en utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning”, skriver han vidare. 
Barometern 13/3 

 

https://www.norran.se/affarsliv/genombrott-for-envigas-siktar-pa-100-miljoner-i-omsattning-2018/
https://www.etc.se/opinion/biokol-ar-inte-raddningen-men-battre-allt-annat
http://www.unt.se/nyheter/forskare-skogsrester-kan-driva-inrikesflyget-4925131.aspx
http://www.norrbottensaffarer.se/na/flyget-kan-byta-bransle-och-anvanda-rester-fran-skogen-nm4785826.aspx
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/flygplansbransle-kan-tillverkas-av-skog
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6904908
https://www.ltu.se/ltu/media/news/Hela-Sverige-kan-flyga-gront-pa-svensk-skog-1.174594
http://www.barometern.se/insandare/fornybara-branslen-gor-att-vi-nar-malen/

